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Setiap orang pasti merasa sedih mengingat

orang yang dicintainya sendirian berada di

dalam gelapnya liang kubur Maka, dengan

kondisi seperti itu, mereka bersedia
melakukan apapun agar si mati bisa

mendapat bantuan penerangan,
kehangatan dan bantuan moral dalam

menghadapi malaikat kubur.

Namun, apakah semua kebiasaan yang kita

lakukan dalam rangka mengirim pahala

untuk si mati akan benar-benar sampai

kepadanya?

Bagaimanakah sesungguhnya lslam
mengajarkan umatnya dalam membantu

orang yang sudah meninggal?

Buku inilah yang kan menerangkan kepada

Anda amalan-amalan apa saja yang bisa

Anda lakukan untuk memberi tambahan
pahala baginya, tentu dengan berlandaskan

dalil-dalil syar'i yang kuat dan mu'tabar.

Selanjutnya Anda juga perlu membaca hal-

hal apa saja yang pahalanya tidak akan

sampai kepada mereka melalui buku kami

selanjutnya...
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Langkah Komisi fatwa Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) yang berusaha mengeluarkan
fatwa haramnya rokok perlu mendapat
dukungan dari berbagai pihak. Terlepas dari
perdebatan tentang hukum makruh atau
haramnya, merokok merupakan aktivitas yang
merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Para ahli kesehatan membuktikan bahwa
rokok adalah pembunuh mematikan ketiga
setelah kangker dan penyakit jantung.
Sebatang rokok yang panjangnya hanya 7 - 12

cm, menyimpan 4.000 jenis bahan kimia
berbahaya, 43 diantaranya diketahui sebagai zat
pemicu kanker. Asap rokok juga menjadi
penyebab timbulnya penyakit-penyakit
berbahaya seperti kanker paru-paru, penyakit
hati, hipertensi, stroke, kanker mulut, kanker
pankreas, kanker kantung kemih, penyakit
ginjal dan lain-lain. Ironisnya para pecandu
"barang maut" ini seolah mengabaikan
bahayanya, karena kandungan zat adiktifyang
menyerang saraf dan menyebabkan
kecanduan.

Jika jelas bzihiiyanya seclemikiirn irkut,
mengapa rokok dibiarkan ? Berhkan ir-rdustrinya

kian berkembangl

Rokok merupakan industri'basah' yang
menghasilkan omzet ratusan triliyun rupiah.
Sudah tentu, pelaku industri ini ridak akan mau
berhenti dari bisnis ini. Negeri ini masih menjadi
pasar yang terbuka lebar. Bahkan, kian tahun
tren penjualan rokok semakin naik.
Diperkirakan konsumsi rokok tahun ini sekitar
226 miliar batang atau senilai Rp. 120 Tiiliyun.
Angka ini naik 5o/o dari tahun sebelumnya.
Parahnya, menurut fakta di lapangan,
konsumen terbesarnya adalah orang miskin.
Dan dari tingkat umur, didominasi oleh kaum
muda. Fakta ini sungguh mengkhawatirkan.

Di lain sisi, industri tembakau menyumbang
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pajak yang amat bersar bagi pemerintah.
Bahkan, pemerintah menargetkan penerimuurt
cukai dari industri rokok tahun ini sebesar Rp
44 triliun. Thrget ini lebih tinggi dibanding tahun
2007 sebesar Rp 42 trililn. Sedangkan target
cukai untuk hasil tembakau pada APBN 2009
adalah Rp 47 triliun. Namun bila dikalkulasi,
angka tersebut tidlk sebanding deflgan ongkos
kesehatan yang mesti ditalangi masyarakat guna

menanggulangi akibatnya, yairu lebih dari Rp
160 triliyun.

Semua orang perlu menyadari bahwa
industri rokok adalah kapitalisme. Prinsipnya
meraup untuk sebanyak-banyaknya, meski
merugikan orang lain. Jangan sampai
masyarakat tertipu dengan sumbangan finansial
yang diberikan oleh perusahaan rokok yang di
blnw up di media-media. Karena, hal iru tak
lebih dari sekadar trik markedng dan terkesan
cuci tangan.

Sungguh sangat disayangkan adanya pihak
yang menolak bahkan menentang langkah
mulia MUI pusat. Mereka mengemukaki'rn
bcragiim argLlmenJ muIni dirri hukr-rm fikil-rnya
yang rnasih diperdebatkan hingga :rl:rsan
mengakibatkan penganguran cl:rn ker-niskinan.

Alasan yang disebutkan terakhir terkesan
mengada-ada. Menurut hasil penelitian, industri
rokok hanya menyumbang 1olo dari berbagai
lapangan kerja yang tersedia. Itu artinya masih
banyak lapangan kerja lain sebagai alternatif.

Kita mengharap MUI tidak patah arang,

meskipun banyak pihak menghadang. Sebab,

ulama merupakan benteng yang
memperjuangkan aspirasi ummat. Kita juga

tidak boleh tinggal diam. Berikanlah dukungan
andal Jika bukan kita, siapa lagi?(Ali)
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BI'AH : MUI & Facwa Haram Rokok
RISALAH
MUTHALAAH
Segalanya Mudah dengan
Sabar & Shalat

Sabar & Shalat, Kunci Sukses Dunia Akhirat
FATAWA
AKIDAH :Syafa'at Nabi Muhammad L_!

MAQALAH : Manajemen Kefal<iran

GHIWAYAH : Memangkas Pohon Amal
MUNAJAH : Meratap Dalam Kesedihan
MURUAH: Yang Lalai Yang Diremehkan
AS'ILAH : Menjahit Busana Tidak lslami

Jama' Tal<hir Ketika menemui Sholat Jama'ah
FIQIH NAZILAH: Hukum Membongkar Kuburan
FIKRAH : Tak Henti Melecehkan Al-Qur'an
USWAH : Tsumamah bin Utsal ds;
Pengembargo Musuh lslam
KHUMFAT: Ayam Jantan Berkokok Tengah Malam,

lsyarat ada Wanita Hamil Diluar Nikah ?

LAMHAH: Bul<an Sekedar Jamu
TAFSIR QOLBI: Berharap Ampunan dan

Takut akan Siksaan

JARHAH
ROHAH
AKHBAR
RUHIYAH : Saat ll<hlas Meredup
KITABAH
TAJRIBAH : Takkan Kuhalangi Kehendal<-Nya
ABAWIYAH : Rahasia Yang Tersibak
NISWAH : Sudahkah Putri Anda Dil<hitan !

BID'AH : Sujud Syul<ur Setiap Selesai Shalat Fardhu
KAUNIYAH: Lebih Hebat Dari Tangan Robot
SYAKHSIYAH : Amalnya Memuncak,
Takutnya Mencapai Klimak
DO'A : Memohon Kemuliaan Dengan llmu dan Tal<wa

SHIHAH : Olahraga Malah Bil<in Salcit I

MUHASABAH : Pancaran Cahaya lman
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"Syangilh sebuah perknln
krena dstu ada
kenngan,syngilh stu prhubngn
krena dstu ada kernduan,
syngilh kduany krena itu rahmt
rLAHr ROBB|" (SAUZA,AL-
MUSLTMTN)

085931304..-
Akui kesalahanmu,teliti dan
pelajari scr mendalam sampai
menemukan sebuah jwbn.
Karena kesalahan adalah
guru yg luar biasa jika diiringi
n iat untuk
memperbaikinya. Dengan
mengenal yg salah,kita dibantu
untuk menemukan yg benar
(Abu MUFLIKHA, Tajjan
KANGEAN)

085950002
"Prcy&ingt kpd Allah akn
mmbrkn kpst'n kpd mnusia dlm
khdupnx&mydrkn bhw ia tdk
sndr'n' dlm mghdp brbge
prsoaln yg mghdgx"(Anang
HR,Alabio KALSEL)

085296929
AR Apabila anda menderita
maka bersyukurlah,karena itu
pertanda anda hidup.
(PUJl,asahan)

085293532
AR:" bljr it bth proses proser
bth brjuang brjuang bth ke
sbran yg di sertai dgn ke iklsan
adlh kunci kebrhsilan".(lin
Lestiana Sloghmo)

085292290
Jk msh tllu sdkt kbaikn yg
dlakukn o/pjuang kbenarn,mk
hal ini akn mjd pnghalang
turuni ptolongn&kmenangn yg
Alloh janjikn.Abu Darda'
bkata,"WhAi manusia,
brbuatlah kbajikn sblm
bperang. Ssungguhfr hny dg
amal kbajikn xan dpt bperang.
"Umar ra brkata,"&bila qt tdk
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Ralat "Radhiyallahu'anha"
As s aalamu' alaikum w ar ahmatullaah w ab ar akaatuh,

Kepada ar-risalah yang kami cintai karena Allah, gimana

kaharnya, baik aja kan?

Ar, ana punya kritikan plus saran buat ar risalah. Pada

rubrik Bid'ah edisi 86 hal. 54 terdapat kesalahan penulisan
pada kalimat Aisyah "radhiyallahu 'anhu" padahal
harusnya "radhiyallahu'anha". Juga pada kata shahabat
"radhiyallahu'anha", seharusnya "radhiyallahu'anhum".
Mohon diralat dan lain kali agar ar risalah berhati-hati.

Tius ana punya saran, bagaimana kalau ar risalah
menampilkan bonus macam-mac'am kumpulan
muqadimah (pembukaan) untuk khutbah atau tausiyah.
Biar kita lebthpede pada waktu khutbah atau tausiyah.
Atasperhatiannyakamisampalkan jaTakumullahkhairan.

Wassaalamu'al"aikumwarahmatullaahwabarakaatuh

Fakhrudin Rozaq PPI. Baitul Amin
Mojo Anyar , Bareng, Jombang

Red:

Wa'alaikumsalam warahmatullaah wabarakaatuh.

Alhamdulillah,kabar kami baik . J azalamwllah llwir an.

Surat ini sekaligus ralat untuk kesalahan tersebut.

Oktober 2008



Usulnya, sementara hanya bisa kami tampung'

Syukran.

Souvenir ar risalah

Assaalmnu'alaikumwarahmatullaahwabarakaatuh

Ar aku punya usul nih, gimana kalau ar risalah membuat

semacam souvenir yang ada logo ar risalahnya gitu. Misalnya

kaos, stike! rompi, agenda atau yang lain. Jaket kan udah

ada. Biar lebih rame...

Gitu aja yah, afivan.

Wassaalamu' alaikum w aralvnatullnah wabar akaatuh

ghodan_faqoth@* * *.net

Red:

Wa'alaikwualamwaralwwtullaahwabarakaatuh.

Jazaktnnullahkhairan. Usul yang bagus. Pembaca yang

lain, ada tanggapan tentang ini?

-,-] l|\ii\\r 't I f'll
, ,"tsthilJr> \=J-ll,d_,

dtolong dg keutamaan yg qt
miliki,mk hny dg m'andalkn
kkuatan <yg bsifat fisik
smata>tntu tdk akn mampu
kalahkn musuh."Smg qt tgolong
hamba Alloh yg brsmangat &
brsgera dlm kbaikn. Mita-
Banjarnegara

085255250
Lemahlah yang ingin lemah,
mundurlah yang ingin mengalami
kekufuran sekiranya. smua
sepakat untuk berhenti
mengusung kemuliaan ini aku
akan tetap di sini bersama
RABBku sampai kemenangan
menjadi nyata atau mati syahid
memuliakan diriku. Salam buat
akhwat F-UMA lMBl tetap
semangat BIMA menanti (Hanan

Mbozo)

085241 063
Or menangs dlm kbhgiaan itu
bnyak,..Ttp or yg trtawa dlm
pndritaax tdk bnyak,or yg mngtsi
pndrtaax dgn snang hti adalah
or hebat(nasir tonko poso)

081 39641 6
Ar ;Jgn km liht besar atau kcil
dosa yg km lakukan tapi lihatlah
kepada siapa km berbuat dosa
(utsman t.tinggi mt.al ikhsan)

081370747
ni sekedar catatn kecil, dr "orang
kecil", yg inginkn kebaikn utk kt
semua. Petik hikmahnya & ambil
indahny, selbihny abaikn :[1]Yg
singkat tu "WAKTU"[2] Yg dkat
tu "MATl"[3] Yg bsar tu
"NAFSU"[4] Yg brat tu
"AMANAH"[5] Yg sulit tu
"IKHLAS"[6]Yg mudah tu "BUAT
DOSA"[7] Yg abadi tu "AMAL
KEBAJIKN"[8] Yg akn
diinvestigasi tu "APA YG KT
KERJAKAN [9] Yg akn diaudit tu
"APA YG KT MlLlKl [10] Tp, yg
indah tu, jk kt mau & SALING
MEMMFKAN.'zal medan,sumut

Vlll/4 Syawal 1429 H / Oktober 2008
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Hidup memang tak mudah. Dengan
kelemahan manusia, banyak kewajiban yang

senantiasa menunggu untuk ditunaikan.
Godaan dan rayuan dunia, berikut setan yang

selalu menggoda sewaktu-waktu bisa
menjerumuskannya ke dalam dosa. Tentu,

untuk mampu menjalani hidup dengan selamat

dan aman hingga tujuan, membutuhkan bekal

dan sarana yang tidak ringan.

Dalam hal dunia, tidak gampang pula bagi

manusia untuk menggapai apa yang menjadi

cita-cita dan harapannya. Sementara musibah

dan perkara yang tak dikehendaki, justru

datang bertubi-tubi. Untuk ini, manusia juga

membutuhkan alat bantu untuk menggapai

tujuannya, juga sarana yang membuatnya tegar

dan tidak goyah saat menghadapi peristiwa

yang tak diharapkan terjadinya.

Sabar dan Shalat, Kunci Semua Maslahat

Di antara bukti kasih say2'Ing Allah kepada

manusia, Dia telal'r menunjukkan dua sarana

untuk itu. Jika kita memiliki keduanya,
segalanya akan menjadi mudah. Dua hal itu
adalah sabar dan shalat. Allah berfirman,

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai

penolongmu. Se sunggrlvry a (1 ang demikian itu)

sulit, kecuali bagi orang.orang Jang khusyu'."

(Q.S. Al-Baqarah: 45)

Secara eksplisit bahwa sabar dan shalat

adalah dua instrumen yang bisa kita gunakan

sebagai alat penolong. Dalam hal apa? Tidak
ada keterangan khusus. Ini menunjukkan
bahwa sabar dan shalat bisa menjadi sarana

penolong kita dalam hal apa saja. Dalam
menjalani ibadah, mencegah maksiat,

,ryrAt J. \\i:4J 6t)
"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.

kecuali bagi orang. orutg y mrgkhusyu' .

:futt /t,\tvL\j
Se sunguhny a (y' ang demikian itu) sul;t,

" (Q.S.Al-Baqarah:45)

menggapai cita-cita, dan menjauhkan dari
marabahaya, baik di dunia maupun di akhirat.
Ibnu Katsier '+il5 menafsirkan ayat tersebut,

"Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk
menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong

dalam mencapai kebaikan dunia dan akhirat."
Artinya, dengan sabar dan shalat, segala hal
menjadi mudah.

' Sabar Sebagai Penolong

Makna sabar a dalah al-habsu, menahan diri.
Yakni menahan diri terhadap perkara yang tidak
disukai, dan maupun menahan diri dari
kemauan hawa nafsunya. Demikian urgen arti
kesabaran, hingga kata ini disebut tidak kurang

dari 90 tempat dalam al-Qur'an, sebagaimana

yang dikatakan oleh Imam Ahmad 4ifi5.
Bahkan saat kita menelusuri kebaikan,
keutamaan serta tuntutan keimanan, maka kita
akan menemukan bahwa sabar selalu menjadi
ruh dan nyawanya. Shzrtrm misalnya. Inti shaum

adalah kesabaran. Karena dia harus menahan

diri dari makan, minunt, 'betcamput' dengan

istri di siang hari dan hal-hal lain yang disukai

hawa nafsunya. Jihad fie sabllillah juga hanya

mampu dikerjakan oleh orang yang memiliki
kesabaran. Sabar dalam meninggalkan keluarga

yang dicintainya, melawan rasa takut di dada,

dan dalam bersusah payah tatkala harus
menghadapi musuh. Birrul walidain iuga
membutuhkan kesabaran, apalagr jika orangtua

telah lemah dan pikun. Sabar dalam
merawatnya, menerima sikapnya yang kembali

seperti anak-anak, juga ucapannya yang makin
tua makin ngelantur. Begitulah, segala amal

kebaikan dan tuntutan iman membutuhkan
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kesabaran untuk menjalaninya. Tepat sekali
jika shahabat Ali bin Abi Thalib wlb

menggambarkan sabar dengan ungkapan,

akan berbicara dan berbuat sesukanya. Belum
lagr jika ada kondisi yang memanrik amarahnya,

caci maki, pukulan atau bahkan membunuh
menjadi kemungkinan yang tak jauh darinya.
Sejauh mana tingkat kesabaran yang dimiliki
seseorang, sejauh itulah ia mampu meninggalkan

dosa dan maksiat.

Ringkasnya, kesuksesan manusia dalam
menjalani misi hidup di dunia tergantung pada

dngkat kesabaran. Termasuk hasil a'khirnya
kelak, kesabaran.menjadi penentu utama.
Kesabaran akan menuntun pemiliknya ke
dalam Jannah. Karena itulah, ucapan selamat

malaikat penjaga Jannah bagi mereka yang
masukJannah adalah,

"Salamun 'alaikum bima
shabarntm (Selamat atas kalian,
karena kalian telah bersabar."
(QS ar.Ra'du 24).

Shalat Sebagai Penolong

Makin sempurna sarana
untuk meraih multi maslahat,
ketika kesabaran dipadu
dengan shalat. Karenanya, tidak
hanya di satu ayat Allah
me n gganclengkirn sabar cien gnn

shalat. Para srrhahat jLrga

berusaha mempraktekkan
keduanya secara beriringan
untuk merealisasikan ayat
tersebut. Seperti Ibnu Abbas @

Zaid bin Ali mengisahkan, ketika dalam
perjalanan, ada kabar yang sampai kepada
beliau bahwa seorang anaknya meninggal.
Beliaupun turun dari kendaraan, shalat dua
rakaat kemudian membaca istirla' (inna lillahi
wa inna ilaihi raaji'un), lalu beliau berkata, "Kami
melakukan sebagaimana yang Allah
perintahkan, " Jadikanlah sabm dan shalat sebagai

perwlnngmu."

"Ketahuilah bahwa kedudukan sabar bagi
iman laksana kedudukan kepala bagi jasad. Jika
kepala hilang, lenyaplah (tiada bemyawa) jasad,

jika sabar lenyap,
lenyap pula
keimanan."
(Mukhtashar Tarikh
Dimasyq).

Kesabaran pula
yang membuat
seseorang mampu
menahan beratnya
cobaan. Dengannya,
orang menjadi tidak
Irerp111115 :rsa, ticlak
stress, titlak urencclir
tak.lir, tirlirk
[',erp,rasirngka bunrk
kep:rd:'r Allah dan
tic'lak terhalang
mendapatkan pahala
kesabaran yang tak
terhitung banyaknya (bighairi hkab).

Dengan kesabaran pula seseorang akan
mampu mencegah dirinya dari dosa dan
maksiat. Andai seseorang tidak memiliki
kesabaran, maka tak ada lagi alat penahan bagi
nafsu untuk melampiaskannya. Dengan ringan
mengumbar pandangan mata, atau bahkan
berzina, ia akan makan dan minum sepuasnya
yang ia bisa hingga yang haram sekalipun, atau

I I 
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Shalat merupakan sarana paling efektif
untuk teguh di atas ketaatan. Ia memengaruhi
seseorang dalam segala aktivitas. Tidak heran
jika Umar bin Khathab mengatakan, "mdn
dhayya'oshshalah,f alwwalimaasiwaahaa.dlrya',"
barangsiapa yang meremehkan shalat, pasti

untuk urusanlain lebih meremehkan. Makna
sebaliknya, jika shalatnya baik, urusan yang lain
akan ikut baik. Hal ini tak terbatas pada baiknya
karakter di dunia, tapi juga pahala di akhirat,
shalat menempati urutan pertama yang akan
dihisab, sekaligus menjadi penentu bagi amal-
amal yang lain. Bila shalat baik, ia akan selamat.

Jika tidak baik, apalagi tidak shalat, siksa

neraka menanti di hadapannya. Al-
lah menceritakan apa yang akan
terjadi besok di hari Kiamat,
'Apakah yang memasukkan

kamu ke dalam Saqar
(neraka) ? " Mereka
menjawab: "Kami dahulu
tidak termasuk orang-or -

ang Jang mengerjakan
shalat," (QS al-Mudatsier

42.43)

Shalat juga menjadi
pencegah paling efektif
dari dosa. Allah berfirman,

" Sesunggulv'ry a shalat itu
mencegah dari (perbuatan-
perh,utan) keji dm rrumgkm." (QS

al-Ankabut 45)

Abu al-Aliyah men-jelaskan kronologinya,

mengapa shalat bisa mencegah dari perbuatan
keji dan mungkar. Beliau berkata,
"Sesungguhnya pada shalat itu terdapat tiga
unsur, maka setiap shalat yang tidak
mengandung tiga unsur ini, bukan shalat
namanya. Ketiga unsur itu adalah ikhlas,
khasyyah (rasa takut) dan dzikrullah. Ikhlas
akan mendorongnya untuk berbuat baik' rasa

takut akan mencegahnya dari perbuatan
mungkar, sedangkan dzikrullah akan

memerintah yang baik dan mencegah dari
keburukan sekaligus.'l

Jika dalam suatu kasus, ada orang yang

shalat, namun ia belum beihenti dari perbuatah

keji, bukan berarti resepriya yang salah. Allah
tidak mungkinsalah. Hasil yang sempuma akan

didapat dengan usaha yang sempurna,
begitupun sebaliknya. Perbuatan mungkar yang

dilakukannya otomatis menunjukkan, bahwa.

shalatnya belum beres- Mungkin dari sisi kaifyah
(tata cara) atau dari kekhusyu'an dan
keikhlasannya. Imam Ahmad meri-wayatkan

sebuah hadits dari Abu Hurafrah, bahwa
seseorang datang melapor kepada

Rasulullah SA\( "Sesungguhnya

si fulan shalat malam, tapi pagi

harinya dia mencuri!" Maka
beliau bersabda,
"sesungguhnya shalat
yang ia lakukan itu akan
mencegah ia dari apa

yang kamu katakan
itu." Artinya, jika
memang ia benar-benar
shalat, dan shalatnya
benar-benar betul, maka
pasti ia tidak akan
mencuri. Shalat
membuatnya mudah

untuk menghindar dari
perbuatan mungkar. Wallahu

a'lnm bishawab. (Abu Umar A)

arrisalah



Isn' vw bishabri w ah shalah, jadikanl ah sabar

dan shalat sebagai penolongmu. Perintah Allah
agar manusia menjadikan sabar dan shalat
sebagai sarana isti'anah, tentu bukan tanpa
alasan. Al Quran adalahlstknnullah, kalam dari

Dzat Yang Maha Bijaksana. Setiap kalimat,
susunannya, pilihan kata dan detail lainnya
mengandung hikmah bagi manusia.

Target point seorang mukmin adalah
kemashlahatan akhirat serta kemashlahatan
dunia, yang itupun akan dipergunakan dalam
rangka meraih target yang pertama. Jelas bukan

sebuah target yang ringan. Sedang antara
akhirat dan dunia memiliki tuntutan yang

kadang berbeda meski saling terkait. Sehingga,

seorang mukmin harus bisa menyeimbangkan
dirinya ag:rr bisa tcgak ditrtas kedu:r rel tersebr,rt

rrntuk bisa n-rcririh tr.rjuar-rnya. Dat-r :ry:rt 45 clari

surat iil Bacprnh ini sepcrti menj:'rdi lrsyad,

sebr-r:rl.r ararh:rn bzrgi hamba jikil ingin sukses

mencap:ri tujuannya.

Seorang hamba selalunya akan berada pada

dua buah tuntutan; sunah kauniyah atau aturan

semesta yang telah dicipta oleh-Nya dan sunah

syari'yah yang merupakan funtutan atas

kehendak manusia agar berusaha selaras

dengan iradah-Nya. Jika kita cermati, secara

simpel ayat ini menjelaskan bahwa untuk
memenuhi dua sunah tersebut, ada dua aspek

paling esensial yang harus dilakukan yaitu sabar

dan shalat.

Sabar=Sukses

Rasulullah M bersabda, " Sesungguhnya

kemenangan itu bersama kesabaran."'(HR. At
Tirmidzi)

Dengan maknanya yang luas, sabar adalah

asas kesuksesan di segala urusan, dunia maupun

akhirat. Dalam urusan dunia, sabar seperti

menjadi kaidah alam yang baku dalam setiap

usaha meraih kesuksesan dan kemenangan,

Sebab, alam sendiri mengajarkan bahwa segala

yang ada di dunia ini membutuhkan proses,

tahap demi tahap yang berurutan juga ada

berbagai batu sandungan yang harus dilewati.
Kesabaran adalah kemauan dan ketenangan

untuk terus mengikuti setiap proses yang mesti
dilalui.

Sekarang, coba kita cermati prestasi-prestasi

krusial yang berhasil dicapai beberapa orang.

Kita akan menerlukan, h:rr.npir ticlak pernah

acla sebu:'rl.r kebcrhasilan ynng dicirpai taup:r
kesab:'rran yirng tereksprcsiknn clalam l',entuk

kerjir kcras dan kerj:r cerdtrs. Kcrja kerasa aclalirh

sabar dalam melewati setiap proses sedang kerja

cerdas adalah sabar dalam memilih dan
mencoba taktik dan strategi paling jitu. Dan
juga, bukan keberhasilan namanya jika tidak
didahului usaha, tapi keberuntungan.

Dalam dunia bisnis misalnya, motivasi pal-

ing dasar untuk menuju sukses yang dijelaskan
para trainer bisnis adalah agar seseorang bisa

bersabar saat menemui kegagalan. Bangkit
kembali saat jatuh meski harus terjadi berulang
kali. Bersabar untuk terus kembali bangkit,
bersabar untuk terus mencari peluang dan
mencoba berbagai strategi. Grlebih, dunia bisnis

adalah dunia yang benar-benar liar dan ganas.

I 
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Hanya yang mampu bersabar dan kuatlah yang

akan bertahan. Sedang yang lemah dan tergesa

meraih kesuksesan akan lebih cepat menemui
kegagalan. Kita bisa membaca sendiri kisah-

kisah sukses para pelaku bisnis baik dalam
maupun luar negeri.

Dalam dunia ilmu, kesabaran adalah bekal
yang mutlak dibawa para pelajar. Seperti nasehat

seorang ulama bahwa yang harus disiapkan
thalibul ilmi (pencari ilmu) ada enam hal;
kecerdasan, rakus akan ilmu, uang,
kesungguhan, interaksi yang baik dan intens

dengan guru danthuuluzzmtan, lamanya masa

belajar. Harta masih bisa didapat tanpa harus

bersusah payah bisnis, mungkin karena
mendapatkan warisan yang melimpah, hibah
atau hadiah. Thpi ilmu tidak demikian. Prestasi

besar dalam bidang ilmu pasti mengikuti kaidah

sunah kauniyah berupa proses pembelajaran

yang panjang.

Kesabaran para ulama salaf dalam menulis

kitab dengan peralatan seadanya, kesabaran

mereka dalam rihlah (perjalanan) mencari dan

mengumpulkan ilmu dari berbagai penjuru
negeri dan kesabaran untuk mengajarkan
semua yang dimiliki, membawa mereka pada

clerajat kcihruan yang luar biasa. Pada hari ini
kita akan kesr-rlitan mcncmukan pcntrlis yang

sanggup menulis belas:rn buku berjilicl tebal

dengan kandungan ilmu yar-rg padat seperti

karya-karya mereka.

Contoh lain, Tomas Alfa Edison. Orangyang

dikatakan sebagai penemu kamera dan lampu
pijar ini melakukan percobaan sebanyak 6000

kali untuk menemukan lampu pijar. Kesabaran

untuk terus mencoba berbagai bahan
menuntunnya pada suatu capaian yang
maksimal. Hingga dikatakan, bagi Edison ge-

nius adalah 99olo keda keras. Demikian pula para

penemu dan pakar lainnya. Contoh ini
mengisyaratkan bahwa siapapun orangnya, kafir
maupun mukmin, asalkan memiliki kesabaran,

niscaya akan meraih hasil yang tidak sedikit,
semakin sabar dalam berusaha, semakin besar

perolehannya. Karena inilah sunah alam
semesta yang merupakan rancangan Dzat yang

Mahaadil dan Bijaksana.

Demikian pula uhtuk mencapai sebuah
rumah tangga yang harmonis. Kesabaran
menjadi sesuatu yang harus ada dan tidak bisa

ditawar lagi. Keharmonisan akan terbentuk
dengan bersabar untuk menerima kekurangan
pasangan yang bisa jadi setnakin hari akan

semakin banyak nilai minus yang tersibak.
Bersabar ketika biduk rumah tangga dilinda
badai ujian baik dari'dalam maupun. karena
faktor luar. Juga, bersabar untuk tidak
mengedepankan amarah dan terus berusaha

memperbaiki pola komunikasi. Dan yang tak
kalah penting adalah kesabaran menahan diri
dari godaan maksiat yang bisa merusak mitsa4,

tali janji yang telah diikat kuat.

Masih ada banyak contoh dan ibrah lain
yang bisa kita gali dari nilai sebuah kesabaran.

Dari sini kita melihat bahwa sabar adalah modal
utama dalam meraih keberhasilan.

Kesabaran Ekstra untuk kesuksesan Akhirat

Jika untuk mencapai kemashlahatan dunia
dibutuhkan kesabaran, maka untuk meraih
kestrkscsan Akl-rirat tentlr membr.rtuhkan
kesabaran yang jatrl-r lcbih hcs:ir. Scbzrb,

kesuksesan akhirat l'rtrnyi'r bisa dicl:rpatkan
dengan amal ketaatan; menjalankan perintah
dan menjauhi larangan syariat. Itupun masih

belum bisa menjadi jaminan total karena
keselamatan manusia di akhirat bukanlah
karena amalnya semata, tapi karena rahmat
dari-Nya.

Ibnul Qayim membagi sabar menjadi tiga;
sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar

dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam
menerima takdir. Sabar dari maksiat adalah
berusaha keras melawan bisikan setan. Ulama
menjelaskan, manusia bersabar dari godaan

setan sedang setan sendiri juga bersabar dalam
usahanya mempengaruhi manusia. Sehingga

yang akan muncul sebagai pemenang adalah
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yang paling kuat kesabarannya. Sedang sabar

dalam ketaatan, adalah keuletan dan
keistiqamahan dalarn menjalankan perintah
Allah. Adapun sabar dalam menerima takdir
adalah selalu menghiasi hati d engan lu,srudzut
kepada Allah, tidak putus asa dan mencoba
menggali nilai positif dari musibah yang
menimpa.

Umar bin Abdul Aziz berkata, " Sekali-kali
Allah tidak mengaruniakan nikmat kepada

seorang hamba, lalu Dia tarik nikmat itu
darinya dan diganti dengan kesabaran, kecuali
bahwa dengan begitu Allah telah memberinya
ganti yang jauh lebih baik dari yang hilang."

Kita bisa merenungkan sendiri, betapa sabar

adalah kunci sukses dalam berbagai amal
ketaatan.

Dalam doa, sabar dalam menanti serta
mengharap ijabah dari-Nya adalah syarat
diterimanya doa. Rasulullah ffi bersabda yang

artinya, "Selalunya doa salah seorang dari kalian

akan diterima selagi ia tidak berdoa untuk
kejahatan dan memutus silaturahmi serta tidak
tergesa-gesa." Rasulullah ffi ditanya, "'Wahai
Rasulullah, apa maksud tergesa-gesa?" Beliau
menjawab, " Ia mengatakan, aku telah berdoa

beruli'urg kali tapi sepertinya ddak clikabulkan,
ia pun putus asn clan meningg:rlk:ur c1oa." (HR.

Muslini)

Sehingga ada sebuah kaidah yang
mengatakan, " man ta'ajjala bi syai'in qabla

awanihi, 'uqiba bi hirmanihi" , barangsiapa yang

tergesa untuk segera mendapatkan sesuatu

sebelum waktunya, ia akan dihukum dengan

terhalang untuk memperolehnya.

Dalam jihad, tidak akan ada kemenangan

tanpa kesabaran. Kemenangan spektakuler
pasukan Thaluth atas pasukan 'raksasa'Jaluth
adalah karena kesabaran mereka sebagaimana

dikisahkan dalam surat Al baqarah 249-251.

Pasukan Islam yang bisa mengalahkan
musuh dengan perbandingan 1:100 atau
pasukan dengan level yang lebih rendah yang

dapat mengalahkan musuh dengan

perbandingan 1:2 adalah pasukan "shabirun",
orang-orang yang sabar. Allah berfirman yang

artinya, "...iika ada seratus orangyangsabar di
antaramu, niscaya mereka akan dapat
mengalahkan seibu dai padn orongl<afir. . .: dnrl
" . . . S ekar ong Allah telah meringanlun l<epadmnu

dan Dia telah mengetahui padmnu bahwa ada

kelemahan. Maka jil<n ada diantaramu serattls or-

urg y mg sabar, niscay a meiela dapat mmgalahlan

drlaratus orang.." (QS. Al Anfal; 65 dan 66)

Untuk menghafal Kitabullah (tahfizhul

Qur'an) yang dibutuhkan hanyalah kesabaran.

Menghafal itu relatif mudah tapi yang sulit
adalah menjaga agar hafalan tidak hilang dan
itu hanya bisa dilakukan dengan bersabar untuk
terus me4gulang hafalan (tikrar) dan menjaga
mata darimaksiat. Ada juga shaum, ibadahyang
seakan akan hanya membutuhkan satu hal,
kesabaran, juga berbagai amal ketaatan lainnya.

Sehingga Umar bin Khattab berkata, 'l

Sebaik-baik kehidupan yang kami alami adalah

dengan kesabaran. Seandainya kesabaran itu
seorang lelaki, pastilah dia seorang lelaki yang

terhormat."

Shalat, Sarana Isti'anah Terbaik

Seteliih sabar, kcmtrdian shalat. Shalat
adalah sarana terbaik untuk isri'anah (meminta

pertolongan). Sebab, shalat adalah a'zhamul
qurbah, pendekatan diri kepada Allah yang pal-

ing agung. Satu-satunya ibadah yang
perintahnya diterima langsung dari langit.
Begitu agungnya ibadah ini hingga tidaklah
salah jika shalat menjadi sarana meminta
pertolongan yang paling baik. Seperti yang kita
tahu, jika kita ingin permohonan kita segera

dikabulkan, hendaknya kita mencari wasilah
(mediator) yang bisa menjadikan doa kita
mustajab. Wasilah-wasilah yang dilegalkan syar'i

salah satunya adalah dengan melakukan amal
kebikan terlebih dahulu sebelum berdoa, dan
shalat adalah adalah amal terbaik dan paling

mulia.
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Sehingga salah satu waktu berdoa yang pal-

ing mustajab adalah sesudah shalat fardhu,
dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah ffi
ditanya, " Doa apa yang paling didengar?" Beliau

menjawab, " Doa di penghujung malam dan
sesudah shalat wajib." (HR. At Tirmidzi, hasan

shahih).

Imam Ibnu Katsier dalam menafsirkan ayat

45 tersebut menyebutkan salah satu hadits dari
Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau mengatakan,

'"-v A,'J"y, tls

&';i'^:G
" Rasulullah ffi jika dihadapkan pada suatu

masalah besar beliau melakukan shalat." (HR.

Abu Daud) .

Lebih khusus, ada beberapa perkara yang
jika menimpa, maka kita disunahkan untuk
berdoa dengan terlebih dahulu menunaikan
shalat sunah. Diantaranya ketika terjadi
kemarau berkepanjangan dan kita
mengharapkan hujan dari langit, sunah Nabi

ffi mengajarkan shalat Isas4a', shalat sunah dan
doa untuk meminta hujan. Disaat kita
dihadapkan pada dilema kehidupan yang sulit
dan kita ingin agar Allah memberikan pilihan
terbaik, kita disunahkan menunaikan shalat

sunah dan membaca doalstikharah. Demikian
pula ketika terjadi sesuatu yang
mengkhawatirkan seperti gerhana matahari dan
bulan, juga saal menghadapi berbagai ujian.

Adapun untuk meraih keselamatan di
akhirat, shalat adalah pokok dari semua ibadah.

Rasulullah bersabda yang artinya, 'Amal yang
pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba

pada hari kiamat adalah shalatnya, maka jika
shalatnya baik, berbahagialah dia, dan jika
shalatnya rusak, rugilah dia dan sia-sialah
usahanya." (HR. Thabrani)

Muqatil bin Hayan berkata, "Untuk
mendapatkan kebaikan di akhirat mintalah
pertolongan dengan selalu sabar menjalankan

ketaatan dan melakukan shalat."

Shalat Menumbuhkan Kesabaran

Mungkin disinilah kita akan menemukan
benang merah mengapa sabar dan shalat
disatukan sebagai sarana isti'anah. Shalat
mengandung keikhlasan, khasyah (rasa takut
kepada Allah) dan dzikrullah yang akan
memicu manusia untuk berbgat baik, menahan
nafsu dan selalu ingat kepada Allah. Juga,
Seperti disebutkan dalam sebuah ayat bahwa
shalat dapat mencegah dari perbuitan keji dan
mungkar.

Jika shalat bisa menimbulkan efek
sedemikian hebat, maka dengan shalat
seseorang akan mendapatkan kesabaran
dengan level tertinggi, yaitu sabar'dalam
menjalankan ketaatan dan sabar dalam
menahan diri dari maksiat. Ibnul Qayim
menjelaskan, sabar memiliki dua level. Sabar

idhtirari dansabar il<htimi. Sabar idfuiran adalah

kesabaran dalam menghadapi sesuatu yang
mau tidak mau seseorang memang harus
bersabar. Misalnya, sabar karena tertimpa
musibah. Sedang sabar ikhtiyari adalah
kesabaran seseorang terhadap sesuatu yang ia
masih memiliki pilihan apakah mau bersabar

atau tidak. Sabar ini adalah kesabaran dalam
menjalakan perintah-perintah Allah clan

kesabaran dalam menahan nafsu dan bisikan
setan. Sabar ikhtiyari lebih utama dari sabar

idhtirari karena ia betul-betul lahir dari nurani
dan kekuatan jiwa serta iman seseorang. Sedang

sabar idhtirari yang biasanya berkaitan dengan
takdir Allah, bisa dimiliki oleh kebanyakan or-
ang. Sehingga kesabaran Nabi Yusuf saat
menghadapi godaan syahwat dari tuannya
adalah kesabaran yang sangat utama. Demikian
pula kesabaran para rasul Ulul Azmi.

Demikianlah, sabar dan shalat menjadi
sebuah harmoni yang akan membawa seorang

mukmin menuju keselamatan dan kebahagiaan

abadi. Semoga Allah menjadikan kita orang-
orang yang sabar dan khusyu'dalam shalat.
Amin. (FikAr)

'@{lil'L', a*ti, ,3rt
'l' J '
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Jika waktu 4adha'shaum wajib

Jawab:

Jika dilihat dari sisi shaum wajib dan
nafilahnya, maka yang masyru' (disyariatkan)

dan lebih ma'qul (logis) adalah menunaikan
yang wajib kemudian yang nafilah (sunah).

Karena shaum wajib adalah keharusan sedang

nafilah adalah tambahan, dimana jika lnerasa

mampu boleh dilaksanakan dan jika tidak, tidak
mengapa. Dari sini, kami katakan bahwa bagi

orang yang punya tanggungan qadha'

Ramadhan, " Selesaikan dulu qadha' anda
sebelum anda melaksanakan shaum sunah."

Jika clia shaum strnah sebelunt,mengqadlw'

maka sh:rum suntrhuy:r sah jika wakttr
tlutllvt'r-rytr masih panjaug. Apaltrgi mas:i qadha'

shaum Ramadhan climulai dari Rar.naclhan

hingga Rarnadhan berikutnya. Jika waktunya
masih lama, maka boleh saja melakukan shaum

nafilah. Sebagaimana shalat misalnya, jika ada

seseorang yang melaksanakan shalat sunah

sebelum shalat wajib, sedang waktu shalat wajib

masih panjang maka hal itu dibolehkan.

Sehingga sah hukumnya orang melakukan
shaum Arafah dan Asyura meski ia masih
memiliki tanggungan qadha'. Dan jika pada

hari tersebut ia meniatkan qadha' sekaligus

shaum Arafah atau Asyura maka dia akan

mendapatkan dua pahala, pahala qadha' dan
pahala shaum sunah hari itu. Ini jika shaum
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dengan waktu shaum sunah, bolehkah seseorang

menunda qadha' shaum setelahnyi? Ataukah dia harus

Misalnya shaum Asyura yang bertepatan dengan shaum

sunahnya adalah shaum sunah yang bersifat
mutlak dan tidak terikat dengan shaum
Ramadhan. Adapun jika shaum tersebut
adalah shaum enam hari Syawal, maka shaum
ini adalah shaum sunah yang terikat dengan
Ramadhan dan tidak bisa dilaksanakan kecuali

setelah selesai qadha'. Jika ada yang shaum

Syawal sebelum mengqadha' dia tidak akan

mendapat pahalanya. Sebab Nabi ffi bersabda,

" Barangsiapa yang telah shaum Ramadhan lalu

diikuti dengan shaum enam hari di bulan
Syawal, ia seperti -mendapat pahala- shaum

satu tahun." Dan suclah n'renjadi maklum bahwa
()ri[rg yang nrasih punya tanggullgilll qaclha'

Raniaclhan tic'lak bisa disebut sebagai orang yang

sudah menyelesaikan Ramadhan. Tentang hal

ini, mayoritas orang menyangka bahwa jika
khawatir Syawal keburuhabrs, padahal belum

menunaikan shaum Syawal, maka tidak
mengapf,shaum Syawal terlebilidahulu meski

masih punya tanggungan qadlta'. Pemahaman

ini jelas keliru. Sebab, shaum Syawal tidak bisa

dilaksanakan kecuali setelah seseorang
menyempurnakan shaum Ramadhannya.

(Liqa'u Bab al Maftuh: Syaikh al Utsaimin).



Syafa'at Nabi
Muhamrnad



"Maka tidak berguna bagi mereka syaf aat dai or-
ang-orang yang memberikan syafaat." (Q.S. al-
Muddatstsir:48)
"... dan tidak akan memberi manfaat sesuatu

syafaat kepadarya dan tidak (pula) merel<.a al,nn
ditolong." (Q.S. al-Baqarah: 123)
"Maka, Kami tidak mempwryai pemberi syafaat

seorangpwT. " (Q.S. asy-Syu'ara: 100)

Para ulama/mufassir menerangkan, yang

dinegasikan oleh Allah di dalam ayat-ayat di
atas adalah syafaat bagi orang-orang musyrik;
syafaat yang tidak diizinkan dan tidak dirldhai
oleh Allah. Sedangkan mereka yang
menetapkan syafaat secara ekstrim membangun
keyakinan mereka tanpa ilmu. Tentang mereka
Allah berfirman yang artinya,
"SelainmerryembahAllah,Merel<nmenyembohapa

Jang tidnk dapat mendatongl<nn mudarat kepada

mereka dan tidak (pula) mendatangkan manfaat.

Merel<a berl<an,'Merelra ia adalah pemberi sy afaat

kepadaKami di sisi Allah.'." (Q.S. Yunus: 1B)

" Aang-orang y ong mmgunbil pelin&mg selain Al-
lah (beikata), 'Kami ti.dak merryembah mereka

melainkan supaya mereka mendekatkan kami
kepada Allah dengon sedekat- dekatrrya.'." (Q.5.
az-Zvmar:3)

Ahlussunnah menetapkan syafaat yang
ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah ffi.

Macam-macam Syafaat

Disebutkan dalam banyak hadits -hadits
tentang syafaat mencapai derajat mutawatir-
bahwa kelak Rasulullah ffi akan memberikan
delapan macam syafaat. Kedelapan macam
syafaat itu adalah:

1. Syafa'at 'Uzlma (syafaat teragung), yakni
syafaat yang diberikan oleh Rasulullah ffi
kepada semuamukallaf saat mereka berada
di Mahsyar. Inilah yang disebut dengan
MaqamMahmud.

2. Syafaat Rasulullah ffi untuk orang-orang
yang memiliki timbangan kebaikan setara

dengan timbangan keburukannya, sehingga

mereka bisa langsung masuk surga.

3. Syafaat Rasulullah ffi untuk orang-orang
yang mestinya masuk neraka, sehingga

mereka tidak masuk neraka.

4. Syafaat Rasulullah it$ untuk para penghuni

Jannah, sehingga derajat Jannah yang
mereka terima dinaikkan.

5. Syafaat Rasulullah fff untuk orang-orang
yang mestinya masuk surga dengan hisab,

sehingga mereka masuk surga tanpa hisab.

6. Syafaat Rasulullah ffi bagi.sebagian
penghuni neraka supaya siksa. untuk
mereka diringankan; 'seperti yang
diberikan kepada Abu Thalib.'Syafaat ini
hanya dimiliki oleh Rasulullah {S.

7 . Syafaat Rasulullah ffi bagi calon penghuni

surga, sehingga mereka diperkenankan
memasukinya

8. Syafaat Rasulullah MbaE para pelaku

dosa besar dari umatnya yang disiksa di
neraka sehingga mereka dikeluarkan
darinya.

Syafaat yang pertama, keenam, dan
ketujuh adalah kekhususan Rasulullah ffi.
Nash-nash syar'i menunjukkan, hanya beliau
yangdiberi izin oleh Allah untuk memberikan
ketiganya. Adapun syafaat yang lain, selain
untuk beliau, Allah juga mengizinkan kepada
para malaikat dan orang-orang shalih untuk
mernberikannya.

Syarat Syafaat

Menurut Ahlussunnah tidak ada syafaat

kecuali dengan terpenuhinya dua syarat:

Pertmrw, izin dari Allah bagS syafi' (pemberi

syafaat). Dasarnya adalah firman Allah yang
artinya,
"Tidak ada yng dnpat memberi syafont di sisi

Allah tanp a izin-Nya. " (Q. S. al.Baqa r ah 2 5 5)
"Syafaat di sisi Allah tidak berguna, melainkan
(sy af aat) or ang y mg telah diizinl,an-N y a. " (Q.S.

Saba': 23)

Mereka yang diizinkan oleh Allah adalah
para malaikat, para nabi, dan orang-orang
shalih. Imam Muslim meriwayatkan dariAbu

i1

I 

*-"t""lah N0.88/Vol.Vlll/4 Syawal t+zs H / Oktober 2008



I
Hurairah gE bahwa RasLrlullahffi bersabda,
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"setiap 
^oUi ^r rtit i aoo 

^uuoloU 
(yong pasti

dikabulkan) . Setiap nabi meny eger akan doany a,

sedangkan aku, kusimpan doaku sebagai syafaat

bagi umatku pada hari Kiamat. Syafaatku akan

smnpai, insya Allah, kepada siapa saja dari tmwtku
ycmg mati dalam keadaan tidak menyekutukan

Allah dengm sesu.atu,"

Mengenai syafaat para malaikat dan orang-

orang yang beriman, Imam Ahmad bin Hanbal
dan'Abdurrazzaq meriwayatkan bahwa
Rasulullah g bersabda,

/ t/ / @ t t , ,/ -/. / -/-,t/ t,!i, c a\iu^Jl r:r-oj 4iJl Jfr_ t'Lt.

Muddatstsir:48)

Kedua, membaca al-Qur'an. Imam Muslim
meriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahiliy
RDL bahwa Rasulullah ffi bersabda, "Bacalah

al-Qur'an, sesungguhnya pada hari Kiamat ia

akan datang untuk memberi syafaat bagi orang
yang membacanya."

Ketiga, membaca doa setelah adzan. Imam
al Bukhariy meriwayatkan dari Jabir bin
Abdullah bahwa Rasulullah ffi bersabda,
"Barangsiapa setelah mendengar adzan
membaca,

,,:tAr, ig, :.*U, :* t; "d),
-o ./ /O

aJ';\J^:;2il1J lL"tl lJ^-'.".1 I i-illJl
' 

,,o',, ,i .'r" , ,',
6 * 1 a;-t)\ l::r^--" \-o1-

' Ya Allah, Rabb seruan y ang s empuma dan shalnt

yang tegak ini, berikanlah wasikth dan fadhilah
untuk Muhammad. Dirikanlah untul<rry a maqam

mahmud y ang En gkau j anj ikan.'

niscaya dia akan mendapatkan syafaat

dariku pada hari Kiamat."

Keempat, tinggal di Madinah. Imam Mus-
lim meriwaytrtkar-r dari Abu Sa'iil al-Khudriy

€5 , Ibnu Umar 4; , tlar-r Abu Hurairah .gi ,

bahwn Rasulullah g bersabcla, "Ticlaklah
seseorang bersabar :rtas ker:rsnya Maclinah
sehingga clia meninggal cli dalirmnya, kecr-rirli

aku akan memberi syafaat atau menjadi saksi

baginya pada hari Kiamat."

Kelima, ketika dia meninggal, sekelompok
orang Islam menyalatinya. Imam Muslim
meriwayatkan dari Aisyah di.;, dan Anas bin
Malik 45 bahwa Rasulullah ffi bersabda,
"Tidaklah seseorang yang meninggal dunia
dishalati oleh orang-orang Islam yang jumlahnya

mencapai 100, semuanya memintakan syafaat

untuknya, kecuali permintaan syafaat mereka
akan dikabulkan."

Wallahua'lan.

'fj t,;
3. t. o/ . ., 'o t 

" 
to, ,', ,

-r.>lrl f -tt g: J9..3.J\ x&J
"Ke rdran Altah berfirm;,' Pa,a niloikot t loh

memberi sy afaat, pura nabi tekh memberi syafaat,

dun orurg- ortnry 1 ung bariman ptn teluh mcmbcri

sluJ'utrt. Titltl< utlu ).1ng te r'-\i.\(r saluin
Arl wr r ur rrtl inun (A.1lrl) . 

"'

Kedua, ridha Allah bagi orang yang diberi
syafaat. Dasarnya adalah firman Allah,
"Mereka tidak memberi syafaat melainkan untuk
or ang y ang diridhdi Alklh. " (Q. S. al -Anbiya' : 2 8)

Orang-orang yang berhak mendapat ridha
Allah sehingga mereka berhak mendapatkan
syafaat adalah adalah orang-orang yang:

Pertama, bertauhid. Orang-orang yang
musyrik dan kafir tidak berhak mendapatkan
syafaat. Allah berfirman yang artinya,
"Syafaat orang-ordng yang (diizinkan memberi

sy af aa) tidak b ermanf aat b agi mer eka." (Q. S' al-

Ahiriah&
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Implementasi ridha di sini bukan lempar
handuk, berhenti berusaha dan menunggu
nasib yang bakal menimpa. Thpi ridha tersebut
adalah lapisan pertama dalam hati yang berujud
kesadaran bahwa semua yang menimpa dirinya
adalah atas kehendak-Nya. Sedang Allah
menyatakan bahwa Allah akan mengikuti
prasangka hamba. Jika hamba berbaik sangka

atas kehendak-Nya, maka ia akan
diperlakukan dengan baik dan sebaliknya.

2. Pantangmenyerah

Bagi seorang mukmin, berputus asa dari
rahmat Allah adalah pantangan, haram
hukumnya. Sebagaimana firman Allah yang

artinya:
" D on j onganlah lrarnu berputus osa dnri r almrat
Allah. Sesungulvry a tiada y mg berpuau asa dari
rahmat Allah, melainkan kaum kafir."
(QS. Yusuf: 87).

lGmiskinan yang menimpa bukanlah akhir
segalanya. Dari sisi ukhrawi, peluangnya untuk
meraih Jannah sama dengan orang kaya.
Sedang untuk maslahat dunia, ia selalu yakin
bahwa usaha keras tidak akan pemah sia-sia.

3. Tidak larut dalam kefaqiran

Jangan sampai kefaqiran membuat muslim
lupa dzikir kepada Allah, meninggalkan
perintah dan kewajiban agama. Hendaklah
selalu diingat bahwa kefakiran adalah ujian dari
Allah. Sehingga tidak sibuk untuk mencari
dunia dan melupakan target hidup paling
utama yaitu akhirat. Sedangkan, Allah telah
berjanji melalui lisan Rasul-Nya, bahwa
barangsiapa menjadikan akhirat tujuannya,
Allah akan mencukupi hajat hidupnya.
Rasulullah ffi bersabda yang artinya,
"Barangsiapa Jang rnen'Latok akhirat sebagai

ujumvry a, Allah meriadikanl<El,nyoan di lwtlrry a.

Dan Allah al<nnmengutnpullun dunio;rrya, fun
dunia datang kepadmrya dengan tunduk. Don
b m ongsinp a nwwnplun dunia s ebagai tujumvry a,

Allah akan menjadikan kefaqiran di depan
TnatmWa, nwncerai-berail<m &minry a, dan hmia

tid,ak dntang kecuali apa yang telah ditetaplun
bagrnya. " (H. R. T irmidnl : 2465)

Abu Hurairah ,95 meriwayatkan, bahwa
Rasulullah ffi bersabda -yang artinya-,
"sesungg.rhnya Altah berfirmon: \Yahai anak
Adam! Kerahl<nn tenaga dan pikironnw untuk
berib adnh l<np ana-Ku, niscay a al<u' ala n nwwuhi
hatimu dengan kekayaan dan aku hilangkan
kemiskinanmu. Dan apabila, engkau tidak
melakukannya aku 'akan memenuhi
I<ehiduponmu dengan l<psibuknn dm aku tidak
akan menghilangkan kemiskinrinmu-."
(H.R. Tirmidzy dan Ibnu Majah)' .

4. Menjaga diri dari meminta.minta

Seorang mukmin berkomitmen menjaga
silfat'iffah (menjaga diri dari memint'a.minta),
Meskipun kefakiran menghimpit hidupnya, itu
tidak menyebabkannya untuk mudah
meminta-minta. Sebab, Rasulullah $bersaMa,

7eo'.
4JI*. -rtr
a

" Tilnklah s eor ang hmnb a merninn-minn l<ecwli

Allahalannwtbulul<anbaginyapintul<ef akirm."
(H.R.Tirmidzi)

Dari Ibnu Umar gE Rasulullah ffi
bersabda:

J6t t*
!.ot o.4e/ aFJ

" Tidnklah salah seor ang meminta-minta kepada

manusia l<ecwk dia bangkit pada hmi kiarnat,

tanpa tersisa secuil daging di wajahnya."
(H.R. Bukhri dan Muslim)

5. SabardanBertawakal

"Dan sungguh akan kami berikan cobaan
l<cp adnru,t, dengon sedikit l<etalatnn, l<nlapar an,

l<el<urangm lwrta, jiwa dsn htah-buahan. dan
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t
berikanlah kabar gembira kepada orang'orang

sabar." (AlBaqarah: 1 55)

Ujian merupakan keniscayaan. Namun

sabar merupakan pilihan. Karenanya, tetaplah

berusaha untuk istiqamah dalam sabar, berusaha

dan berdoa dengan tetap melazimisuruwtullah.

Adapun hasil merupakan ketetapan Allah.
Itulah hakikat tawakal. Allah tidak akan

mengubah suatu kaum hingga kaum itu
berusaha mengubah dirinya. Ini adalah

su.matullah.

" sesungguhny a Allah tidak
merubah keadaan suatu kaum

sehingga mereka merubah
keadaan yang ada Pada diri
mereka sendiri.
(QS. ArRa'd: 11)

Jika kita bisa me-
ngamalkan semua ini, meski

kemiskinan menghimpit kita,
kita sangat berharap bisa
menjadi seperti seorang
shahabat yang miskin yang

ada dalam hadits berikut,

Dari Abu Abbas Ibn Sa'ad

As Sa'idi €5 , beliau berkata,

ry

Tetap Memohon Perlindungan

Bagaimanapun, kemiskinan adalah ujian
atau musibah yang kita disyariatkan berdoa agar

terhindar darinya. Rasulullah S mengajarkan

sebuah doa yang hendaknya dibaca pagi dan

sore,

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung

kepada-Mu dari kekuruf an dan kefakir an" (H.R.

Abu Daud)
' Hal ini 'karena
kefakiran dapat
menjeru-muskan
seseorang kepada
kekufuran. Sebagaimana

nasehat Lukman Al
Hakim kepada anaknya:

" Wahai anakku,
carilah rizki yang halal.
Sesungguhnya seorang itu
menjadi faqir karena
mengalami salah satu dari

3 perkara: lemah
agamanya, lemah
akalnya, dan hilang

wibawtruya. Dan yat-rg pirlir.rg l.,erbal-rrryl tlari
itu se nru:,r a.'ltrlah urarrusiii urcrcnrchk:tnt-tyn."

Korelirsi nn tat'a kcfncli riru tl lt't kcktrfir ral't

sirngat jelas. Banyirk unurt Islirtlt nrcnjittli ktrftrr

-bark kufrtr akbar atau;.rrtn kufur aslrghur-

disebabkan kefakiran. Kufur ulryltar bisa beru;.rit

berkeluh kesah, menyalahkan taqdir dan tidak
mensyukuri nikmat Allah. Sedangkufur akbar

dengan menjual agamanya serta keimanannya

dengan kenikmatan dunia yang amat sedikit.

Kefakiran merupakan satu musibah, tapi kalah

oleh kefakiran adalah musibah yang
sebenarnya. Semoga Allah melindungi kita dari

kefakiran.
* (Mahasiswa Ma'had an Nuur,'Waru, Baki,

Sukoharjo)

o/.o ot-? tot/.',,'t1,

A, s ySJr ;t 1).;"yi;l i{JJ'

<"

"Ada seseorang berjalttn melewati N abi S;, maka

beliur bartmryu kaltatlu shttlubut yrng thtthtk tli

sarnpirrgrrya, "Apu pcnduputrruL tentung tn'tn'tg irtil

Dia marjawub, " seorurg nunuciu l ung terl nmwt.

Sznggr.rh, apabila ia meminang wanita, pantas

untuk dinikdhkan, dan kalau memberi slafaat
pantas untuk diterima." Rasulullah ffi diam.

Kemudian lewatlah seorang yang lain, maka

Rasulullah ffi bertarrya (Iagi kepadanya: "Apa

pendapatmu tentang orang ini?" Dia menjawab:

"Wahai Raulullah inj adalah seorang dari golnngan

kaum muslimin yang fakir, orang ini kalau
memhwng p mruts untuk dinlak dm kalau memb ei
syafaat pantrx tidak diterima syafaatrrya dmkalau

berbicara Pantas untuk tidak didengar
perkataunya." Maka Rasulullah ffi bersabda:

"Orang yang ini lebih baik daripada seluruh
penduduk dunia dari ienis yang tadi."

(H.R. Bukhari dan Muslim).
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Dalam tataran praktik, yang membuat
sebuah amalan menjadi besar atau kecil,
seringnya bukanlah faktor janji pahala dan
keutamaan dari amal tersebut. Thpi lebih karena
keikhlasan dan keistiqamahan atau
kelestariannya. Ikhlas adalah tolok ukur
diterimanya amal. Besar kecil nilai dan diterima
atau tidaknya sebuah amal berbanding lurus
dengan keikhlasannya. Semakin utuh ikhlas di
jiwa, semakin besar dan sempuma balasanyang
diterima, pula sebaliknya. Ibnul Mubarak
mengatakan, " Berapa banyak amalan kecil
yang menjadi besar karena niat, dan berapa
banyak amalan besar menjadi kerdil juga karena

niat."

Sedang isriqamah adalah indikasi paling
kuat atas keberadaan ikhlas. Amal kebaikan
yang didasarkan pada tendensi duniawi adalah
amal yang rapuh dan mudah gugur. Jika yang
diharapkan telah tercapai atau malah hilang,
amal akan turut raib bersamanya.
Keistiqamahan juga merupakan bukti paling
nyata atas kesungguhan seorang hamba dalam
beramal. Dan kesungguhan adalah wujud dari
kualitas sebuah amalan. Ada keterkaitanyang
sangat erat antara keikhlasan dengan
keistiqamahan. Agak sulit membayangkan ada

amal yang bisa istiqamah tanpa keikhlasan.
Sebaliknya, amal yang ikhlas tapi tidak
istiqamah, sepertinya masih perlu dicek lagi
keikhlasannya. Utsman bin Affan mengatakan,

ar-risalah N0.88/Vol.Vlll/4 Syawal 1429 H / Oktober 2008
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" Istiqamah itu amal yang ikhlas karena
Allah ;' (Madmijus S alikin, Ibnul Qayim) .

Yang ditakuti Setan

Dua hal ini pulalah yang seakan menjadi
momokbagi setan. Ikhlas menjadikan manusia
seperti memiliki imun atau perlindungan yang
kuat terhadap berbagai varian tipudaya setan.

Hal ini diakui sendiri oleh lblis, sekian ribu tahun
sejak Ia mendeklarasikan diri sebagai musuh
manusia yang akan senantiasa menyesatkan
mereka. Dalam al Quran dikatakan yang
arfinya,
"Iblis menjawab:"Demi kekuasaan Engkau aku
akan menyesatkan merreka semudnJd, kecuali

lwnb a-hmnb a -Mu y ang mul&Ls di uttnr a mer ekt."
(QS. Shad:82-83)

Sedang istiqamah tak ubahnya seperti
kesadaran yang senantiasa ada disaat setan
mencoba memperdaya dan melalaikan jiwa.
Bukan lain, istiqamah adalah perlawanan sengit

terhadap semua serangan dan godaan setan.
Kapanpun dan dimanapun. Setan akan
menghenrikan amalan, sedang istiqamah adalah
geliat jiwa dan raga untuk terus beramal demi
meraih ridha-Nya.

Amal Besar, Ikhlas dan Istiqamah

Jika amalan kecil yang dilakukan secara
ikhlas dan istiqamah saja bisa menjadi besar,

J rr r

l't: r {'",'"f.i ':.n
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apalagi jika amal tersebut adalah sebuah amal
yang besar. Maka yang paling membuat setan

tidak ridha adalah ketika seorang hamba
mencoba mengamalkan amalan yang besar,

kemudian berusaha menancapkan 'pasak' ikhlas

dan istiqamah pada tiap sudutnya. Dengan

segala daya, usaha ini pasti akan segera

dihendkan. Sebab jika manusia berhasil, tak bisa

dibayangkan, dari sisi mana lagi setan bisa

mencelakainya.

Jika diibaratkan, amal semacam itu akan

seperti sebatang pohon Jati berbibit unggul,

dipupuk dengan pupuk berkualitas dan dirawat

secara maksimal. Hasilnya bisa kita terka,
sebuah pohon yang kuat dan kokoh. Maka
sebelum pohon itu besar, setan akan
memangkasnya sejak mula ketika ranting baru

mulai tumbuh, bahkan sebelum pohon itu
ditanam. Digunakanlah tali kemalasan untuk
menahan agar seseorang enggan mengerjakan

amalan besat dan jika masih melaksanakan
juga, setan akan meracuni niamya dan berupaya

agar amal tersebut tidak bertahan lama.

Sehingga kita pun bisa merasakan betapa

kerasnya usaha setan untuk menghalangi
manusia dari mendapatkan kedua hal ini. Untuk
menghalangi keikhlasan, tak terhitung berapa

b:rnyzlk tentlensi duniawi yang coba disajikan
ulrtuk keuruclian dibisikkirn ke dtrliim hati.
Seclnng r-rr"rtr,rk mcnghirlirngi kcistiqtrmi'rhi'rn, bisa

dengan menyuntikan scrLlm kebosanan,
mengalihkan perhatian pacla scsttatu yang lain
dan sebagainya.

Contoh hasil nyata dari kerja ini, bisa dilihat

il'*l^ ff Txltl'"?1 I' L,:**;
mencoba menanam pohon a mal berupa qiy anu'tl

lail (shalat malam) dan qira'ah al Qu'an
(membaca al Qur' an). Dua buah amalan yang

sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Gntang
qiyamullail, Rasulullah ffi bersabda .yang

artinya-, "Shaum yang paling utama setelah

shaum Ramadhan adalah shaum di bulan
Muharam, bulannya Allah. Sedangkan shalat

yang paling utama setelah shalat wajib adalah

shalat malam". (HR. Muslim)

Qiyamullail juga menjadi ciri khas para

shahabat, ulama dan orang-orang shalih. Jelas

ada banyak fadhilah (keutamaan) dan
kandungan manfaat yang tidak sedikit dari
qiymnullail.Jikatidak,'manamungkinparasalaf
bahkan Rasulullah ffi sendiri demikian getol

melaksanakannya.

Adapun qira'ah al Qur'an, Rasulullah ffi
bersabda yang artinya,
" sebaik-baik kalian y aitu orang y ang mempelnjari

Al Qtu' m dm mengajarkmmla. " (HR. Bukhari)

Dari Abu Umamah Al Bahili berkata, saya

telah mendengar Rhsulullah $ bersabda :

" B rrc alah aI Qn' an, Kar ma sesmguhny a ia d<an

datang pada Hari Kiamat sebagai -syafaat bagi

ahliny a (y aitu orang y ang membaca, mempelajari

dan mengwnalkarvty a) ." (H.R. Muslim).

Namun apayang terjadi setelah Ramadhan?

Adakahpohon amal itu tetap tumbuh, semakin

besar dan berbuah? Atau justru kering sebelum

sempat memiliki ranting?

Manusia bisa dengan mudahnya menanam

pohon amal disaat musuh bebuyutannya tengah

dibelenggu. Namun, setelah Ramadhan lewat,

amal itu tak akan dibiarkan tumbuh hingga

besar. Berbagai strategi diterapkan agar malam

kembali sepi dari qiyamullail dan al Quran
kembali tert:rta rapi di lemari dan mungkin baru

akar-r disentuh l I bulan lagi. Dan seperti rcalita

ynng ac{:r, hiulpir sctitlp talttln kemenzrngan

selalu ada di pihak musuh kita.

Dan akankah tahun ini akan sama dengan

tah un s ebe I u m ny a?. \X/allahul mus ta' an. U saha

keras harus terus dilakukan dan doa tidak boleh

absen dipanjatkan.

Seperti Hasan al Bashri, hendaknya kita
senantiasa berdoa.o o' ,..ar1,1

a-1W-Yt v;rt ti'r"Q)t
"Ya AIIah, Rabb kami, anugerahkanlah kepada

kanikeistiqa nahan."

Semoga Allah menjadikan kita hamba-

hamba yang mukhlas dan selalu istiqamah'
Amin (Ant)
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lvletatap dalam
Sudut Kesediha

Gejolak yang membuncah membuatku
tergelepar

Hampir tak sanggup kuhadang badai yang

menampar

Menggoyahkan pondasi istiqamah yang

terhunjam dalam

Meliukkan mahkota ridha yang bertengger di

.tJHru*3,lil.*l

Grgetar tanah

Remuk kapalku

Meninggalkan ribua

Putus asa membu

Dunia serasa

Jalanan terlihat kabur oleh asap 
:1 

"

Tcrtirtil-r menyusuri krrong tirnpa tahuatah

Sementara luka yang diclerita kian meliginga

Sungguh manusia tak

Untuk menolak balal dan

Hanya keluh kesah dan air

Lupa akan semua nikmat yang

dibanggakan

Berganti ratap pilu tak tak

Hanya ftesabaran yang menjadi

Berbekal ridha, sempitnya bencana akan sirna

Karena pada setiap zaman ada penderitaan

Di setiap tempat ada kesedihan

Di setiap sudut pernah ada tangisan

Di setiap lembah ada kematian

, pan di setiap bukit pun tak luput dari ratapan

k"r.rr" *.-ang begitulah dunia diciptakan
4ir,,

&tl,

Ya Allah...

Tuntunlah lisanktr tuk sclirltr mcnycbut kntir
terinclah,

Nama-Mu

Bimbing bibirku tuk selalu melantunkan
istghfar

ikan ratapku, harapku, takutku

Hanya pada-Mu

'Raruniakan kesabaran seperti yang Engkau
berikan kepada Nabi-Mu

Binalah cinta dalam hatiku untuk
kupersembahkan bagi-Mu
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YANG LALAI
\'ffi* q il: ffi rn til q\m{ \il.ffitr

Ingin tahu seperti apa gambaran manusia

yang lalai? Manusia yang lalai adalah mereka

yang memiliki hati, namun hatinya sangat keras,

tidak pernah tersentuh dan terenyuh, serta

ddak tergerak sedikitpun dengan mau'idhah
(wejangan). Dia bagaikan batu, bahkan lebih
keras. Mereka memiliki mata yang mampu
melihat pdmandangan dhahir (luar) segala

sesuatu, namun tidak mampu melihat
dengannya hakikat segala urusan, dan tidak
mampu dengannya membedakan antara yang

bermanfaat dengan yang membahayakan. Dan
mereka memiliki telinga yang dengannya
mereka mendengarkan suara-suara kebatilan,
seperti dusta, nyanyian, kata-kata kot or, ghibdh,

dan narnimah, dan mereka tidak mengambil

manfaat dengannya dalam mendengarkan hal
yang benar dan jujur berupa kitab Allah dan

sunnah Rasul-Nya. Allah berfirman, yang
artinya:

"Sesunggulrn J Lt oi'c7l'tg- ol dng 1 ang tidak
mengharapkan (tidak percay akan) pertemuan

dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan

dwia serta merasa tenteram dengm kehidupan itu

dan orang- orang y ang melalaikan ay at- ay at Kwni.
Merel<,aiatempamlaialahrcralradisebabl<nnapa
yangselalumerekakerlakan." (QS. Yunus : 7-B)

Orang yang lalai adalah seseorang ridha
dengan kekufuran, dadanya merasa tenteram
dengannya, pintu-pintu hidayah tertutup, dan

terkuncilah hati itu, sehingga terjauh dari
taubat dan hidayah. Allah berfirman, artinya:

" Akan tetapi orang yang melapangkan

dadarry a wttukl<ckafiron, mal<a l<errurluan Allnh

menimpanya dan baglrrya aTab yang besar. Yang

demikian itu' disebabkan mereka mencintai
kehidupan di dunia lebih dari akhirat,. dan

bahwasomryAllahtiadamemberipeiunjukl<npafui

kaum y ang kafir. Merei.a itulah orutg- oiang y mtg

hati, pendengaran, dan penglihatan-nya telah

dilqmci mati obh Allah, dan mer eka itulah or ang.

orangyanglalai. " (An Nahl : 106- 108)

Lebih detail lagi, Ibnu Al Qayyim
menjelaskan kelalaian dan akibatnya sebagai

berikut: "Lalai dari Allah dan hari kemudian
bila berpasangan dengan mengikuti hawa nafsu

maka terlahirlah dari keduanya segala macam

keburukan, dan umumnya bergabung antara

keduanya dan tidak pemah terpisahkan. Barang

siapa memperhatikan kerusakan situasi alam ini,
secara umum maupun khusus maka dia bakal

mendapatkannya sebagai akibat dari kedua hal

ini. Kelalaian menjadi penghalang antara
seseorang dengan kemampuan memandang

kebenaran, mengetahuinya, dan
memahaminya, sehingga ia termasuk dalam
jajaran clrang-orang yang sesat."

Nah, dalam konteks muru'ah seseorang,

kelalaian adalah sumber dari hal-hal buruk lain
yang menyebabkan jatuhnya harga diri. Ya, itu
pasti. Lantaran pada tataran praktis kehidupan

dan pergaulan, orang lalai adalah orang yang

tidak tahu (jika mengetahui pun dia juga tidak
perduli) akan tata nilai dan tanggungjawab. Jadi
wajar jika akhirnya ia kehilangan harga diri di
mata sesamany a. Wallahu Alnm. (hani0
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Astlaha9

As s alaanu' alaikum War aLmratullaahi Wab ar al<aatuh

Ustadz, saya ingin menanyakan tentang seseorang yang berprofesi sebagai penjahit. Bagaimana

hukumnya apabila ada pesanan berupa pakaian yang kurang mbmenuhi syarat busana muslimah?

Wassalaamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jawab:

Menurut Dr. Abdullah Faqih dalam menjual
barang atau jasa, ada sebuah kaidah yang
menyebutkan, "Barang yang suci , apa pun,
yang dibolehkan menggunakannya maka
dibolehkan pula menjualnya."

Dengan kaidah ini, maka bila sebuah
pakaian yang kurang memenuhi syarat busana

muslimah tersebut dijual pada orang yang
menggunakannya untuk hal yang mubah
seperti berhias diri di hadapan suami, maka
boleh dijual padanya. Namun, bila busana
tersebut akan digunakan bagi nlereka yang
tabarruj dan pamer aurat pada orang asing atau
bukan mahram, maka tidak boleh dijual
padanya. Allah Ta'ala berfiiman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dmtta4wa, dm jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)

Para pakar fikih telah banyak menerangkan
keharaman menjual anggur bagi mereka yang
akan dibuat k}ramr, atau menjual kayu bagiyang
akan dibuat alat musik yang melalaikan, atau
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pedangyang dijual pada para pemberontak dan
penyamun, demikian pula menyewakan rumah
yang akan digunakan untuk maksiat. Itu seinua

dilarang karena akan menyebabkan pada

sebuah kemaksiatan.
' Lalu, bila tidak diketahui kondisi pembeli
(untuk yang haram atau yang mubah), maka
dilihat kebanyakan manusia: bila kebanyakan
manusia menggunakan pakaian yang kurang
memenuhi syarat tersebut untuk maksiat maka
diharamkan menjualnya, bila tidak maka tidak
diharamkan.

Seorang ulama Ushuly, Abu Zahrah telah
menjelaskan beberapa kategori sebuah amal
ditinjau dari akibat yang akan dimunculkan.
Diantaranya, bila kerusakan dan kemaksiatan
yang diakibatkan tersebut banyak dilakukan
oleh manusia, para ulama tidak semua sepakat

mengharamkannya, artinya ketika tidak
diketahui kondisi pembeli dan menyandarkan
hal demikian pada kebanyakan manusia
menggunakannya, para ulama belum sepakat

melarang akad jual beli.tersebut. lfalau
demikian untuk kehati-hatian menurut Imam
Mahk dan Imam Ahmad hal demikian bisa

dikate gorikan haram. Waallalu Ailan Bis s aw aab

(Lthat: F aaau a Asy - Sy ab al<ah Al - Islnni ah

Mu' adAilah: 3 I 184 5, U sktl F i4h Abu fulv ah: 29 l)

t;Jt r\J
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Ass alaarnu' alaikum War almratullahi Wab ar akantuh

Ustadz, ana mau tanya tentang shalat Jama'. Pertama, ada dua orang menjama' shalat Maghrib

dan Isya' secara ta'khir di sebuah masjid karena safar, baru saja selesai shalat maghrib tiba-tiba
iqamah shalat isya' dikumandangkan. Bolehkah orang yang menjama' tadi ikut menjadi rnakmum
jamaah masjid tersebut?

Kedua, jika kita ingin menjama'ta'khir Zhuhur dan Ashar misalnya, tapi ketik4 Ashar kita
menemukan jamaah di masjid sedang shalat Ashar, maka apa yang kita lakukan? Apakah ikut
shalat Ashar baru setelah itu shalat Zhuhur atau bagaimana! JazaktnillahKuir atasjawabannya.

Wa s alaamu' alailaun War aLmatullahi Wab ar akaatuh.

Abdullah, Bumi Allah

Jawab:

Pertama, menurut Syeikh Al-Utsaimin
bahwatmtib atau berurutan dalam shalat jama'

n'l<hir adalahkeharusan, maka shalat Maghrib
dulu lalu Isya. Ketika menemukan jama'ah Isya

maka lebih baik mengikutinya, karena bila
tidak, akan terjadi dua jama'ah shalat dalam

satu tempat padahal ini tidak dibenarkan.

Kedua, tentang jama' ta'khir yang
kemudian menemukan jama'ah sedang shalat

ashar. Menurut beliau, yang lebih benar adalah

ia shalat bersama mereka tapiniat shalat Zhuhu6

walaupun mereka shalat Ashar. Ketika
mengikuti jama'ah dari awal raka'at berarti
mengikuti salam dengan imam, dan bila dari
rakaat kedua berarti menambah sendiri
kekurangannya, lalu shalat empat rakaat
sendirian dengan niat Ashar.

Bila seperti ini terjadi ketika jama' ta'khir
Maghrib dan Isya, yaitu mendapatkan posisi

jamaah sedang shalat Isya, maka ikut masuk

dalam jama'ah dengan niat shalat Maghrib
walaupun jama'ah melakukan shalat Isya.

Ketika imam berdiri di rakaat keempat, maka

ia duduk danmembacaaslalwd"lalu salam. Usai

salam, ia berdiri lagi mengikuti imam dengan

niat shalat Isya', ketika imam salam ia pun
menambahi sendiri kekurangan rakaatnya,
yaitu tiga rakaat.

Ada juga ulama yang berpendapat, dia

shalat mengikuti imarn dengan niat Isya, setelah

itu shalat maghrib sendirian. Tapi pendapat

seperti ini menafikan salah satu syarat shalat
yaitu berurutan, Maghrib lalu Isya, dan syari'at

telah menentukan dari awal bahwa waktu-
waktu shalat mesti berurutan, maka wajib
mengikutinya.

Maka pendapat pertama lebih dibenarkan
dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul

Islam Ibnu timiyah. WaAUalu Alam Bissawoob.

(Lihat Silsihh Li4o' aat al-Baab Al-Mafatuh:
20t24)
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Fiqh NazilahaQ

Membongkar kuburan untuk mengambil
(mencuri) kain kafan darinya atau hanya
karena iseng dan tidak ada kepentingan darinya

adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam,

karena perbuatan tersebut bertentangan
dengan penghormatan terhadap manusia.
Karena manusia terhormat ketika hidup dan
ketika mati. Firman Allah rte,

" D an sesrntguhnl a Kami telah memulialan anak

Adam" (QS. AI Isra': 70)

Perbuatan itu juga bertentangan dengan
snbda Rasulullah SAW : " Btrhwrt meurecahkirt.r

tr.rlang nrlyit sefcrti urcmccahkannyn patla

waktu dia hic1Lrp."( HR. Ibnu Hibban )

Namun p:rra ulama nretryebutkan bebcrapa

pengecualian dari larangan tersebut, yaitu jika
pembongkaran kuburan untuk tujuan tertentu
yang membawa masalahat, baik yang sifatnya
pribadi maupun umum. Dalilnya adalah hadist

Jabir bin Abdullah 41, bahwasanya Rasulullah

{g mendatangi kuburan Abdullah bin Abdulah
bin Ubay bin Salul dan memintanya untuk
dikeluarkan lagi, sehingga diletakkan di
lututnya dan ditiupnya dengan ludahnya dan
diselemuti dengan pakaiannya " ( HR. Bukhari
dan Muslim). Hal ini dikuatkan dengan atsar

Jabir bin Abdullah gU juga, bahwasanya ketika
Abdullah, bapaknya terbunuh dalam perang

Uhud, dia dikubur dalam satu lubang dengan
seseorang yang tidak berkenan di hati Jabir.
Setelah enam bulan berlalu, maka jasad

bapaknya tersebut dikeluarkan dari kuburan,

kemudian dikuburkannya sendiri di tempat lain.
(HR. Bukhari)

Adapun bentuk-bentuk pengecualian
tersebut. menufut mayoritas ulama- diantaranya

adalah jika diperkirakan mayit sudah punah,

tidak tersisa dari anggota badannya, serta telah
menjadi tanah.(An Nawawi, Al Majmu' : 5/
233, Ibntr Qudamrrh, Al Mughni , 2/51 1, Ibnu
H:rzrn, Al Muhrilla :2112).

Tc\r.r.rpat bek:rs kuburan yilng tclnh pur.ral'r

scperti ini bisir difungsikan sebagai tempilt
kuburan baru, atau dibangun jalan urrrum ataLr

hal-hal lain yang mengandung maslahnt unum.
Sehingga tidak dibenarkan untuk dijadikan
untuk tempat bercocok tanam atau dibangun
di atasnya pabrik atau pusat pusat perbelanjaan
(mall ) yang dimiliki oleh seseorang, karena

tanah kuburan adalah milik masyarakat umum,

maka harus dikembalikan lagi kepada mereka.

Begitu juga, jika seorang mayit muslim yang

dikubur tidak menghadap kiblat, atau belum
dimandikan, atau belum dikafani, maka
dibolehkan untuk dibongkar lagi agar posisinya

menghadap kiblat, dan dimandikan serta
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I
dikafani terlebih dahulu. Bahkan sebagian

ulama ( Syaf iyah dan Hanabilah ) mewajibkan

hal tersebut. Tentunya hal ini dilakukan selama

mayit masih dalam keadaan bagus dan tidak
rusak.

Begitu juga, jika seorang perempuan yang

sedang hamil meninggal dunia dan langsung

dikuburkan, padahal menurut perkiraan para

ahli, bahwa anak yang ada dalam perutnya

masih bisa diselamatkan, maka dalam hal ini
dibolehkan, bahkan
diwajibkan untuk
membongkar kuburannya
serta membedah perut sang

mayit untuk mengeluarkan

bayi yang diperkirakan masih

hidup tersebut. Begitu juga,

jika seseorang yang tidak
diketahui identitasnya
ditemukan tewas di jalan
atau tefseret banjir atau
terdampar di pantai, setelah

dikubur, tiba-tiba datang
seseorang yang mengaku
bahwa orang tersebut adalah

bapaknya atau suaminya
atau istrinya dan dia meminta
l-rnk rttrs warisan yang
clirinugiilnya, tnakit .llliun kcl.latrn irri boleli
atuu u'ajib .1il-tor-rgkar kttl.ttrirtrrryl rtlttttk tt.tclu-

brrktikan pengakuaannyit tcrsebttt. ( As
Syirrbir-ri, Mtrgl-rni Al Muht:rj : ll)67 )

Membongkar kubur:rn jr-rga clibolchkan untuk
keperluan penyelidikan suatu kasus kejahatan
yang hendak diungkap.

Membongkat Kuburan Umat Masa Lalu

Para ulama membolehkan untuk
membongkar kuburan urnat-umat yang telah
berlalu, karena Rosulullah s dan para

sahabatnya pemah membongkar kuburan kaum

musyrikin yang telah rusak di kota Madinah (
HR Bukhari dan Muslim ). Selain itu, jika

kuburan-kuburan yang telah punah dan rusak

tersebut dibiarkan, maka akan menghambat
pembangunan dan membiarkan tanah kosong

dan mubadzir, maka dianjurkan untuk
memanfaatkan tanah tersebut, tentunya setelah

kuburan tersebut dibongkar dan dipindahkan
ke tempat lain jika masih ada sisa -sisa anggota

tubuh mereka.

Bagaimana
kuburan para

Sebagaimana

hukumnya memindahkan
mumi yang ada di Mesir ?

diketahui bahwa tujuan
menguburkan mayit
adalah
menghorm'atinya
sebagai manusia dan
men jaganya dari
binatangbuas pemangsa

daging serta menutup
baunya agar tidak
mengganggu
masyarakat sekitar. Para

mumi yang diawetkan
(dibalsem) dengan
bahan tertentu, temyata
jasadnya masih utuh
dan baunya biasanya
tidak sebusuk mayit
biasa. Sehingga sebagian

rrl:rn-rir rr-remholehkan

rn-ttuk nrcminrlahkirr-r merekir rli telltpitt-teltlp?'tt

khrrsr.rs, selirin r.rnttrk kepcrlLrtrn peue-litian
ilmiyah, pirra t.t.tumi tersebut :rclirlal-r salah si'ttu

tanda clari tanda-tancla kekuas:ran Allah SWT
dan sehagai pelajaran bagi ttrang-orang yang

datang sesudahnya, (Prof. Dr. Sa'dudin Hilali,
Ahkmn D afnu Al Mauta w a Ahkam Quburihim,
hal.288) Ini sesuai dengan firman Allah ue

tentang kisah tenggelamnya Fir'aun : " Maka
pada hari ini, kami selamatkan badm'tmu, agar

menjadi pelajaran bagi orang yang datang
sesudahmu, dan sesunggulvrya kebanyakan dari

manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan

Kami." ( Qs Yunus : 92) .Jakarta, 20 Agustus

2008
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Sebagaimana pernah kita bahas pada
beberapa artikel yang lalu, aksi kaum liberal di
Indonesia dalam menyerang al-Qur'an dari
waktu ke waktu semakin brutal. Obsesi mereka
untuk memadamkan cahaya Allah sangat
menggebu-gebu. Berbagai cara dilakukan
untuk meragukan umat Islam terhadap
kebenaran al-Qur'an. "Mereka ingin
nvrnadnrl<an calqa (aganw) AIIah dengan muluu
mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi AIIah
merry empumal<nn cahay a-Nya, walaupwt orang
orongl<nfir berct, " (QS. Shaf:B).

Berlindung di balik wacana kebebasan,
mereka tidak segan-segan lagi menyerang dan
menistakan al-Qur'an secara terbuka. Apa
yang pernah terjadi di IAIN Surabaya tahun
2006, ketika seorang dosen menginjak-injak
lafazh Allah yang ditulisnya sendiri, tampaknya
hanyalah fenomena gunung es belaka. Sejumlah
buku, jurnal, dan artikel terbitan kaum liberal
di Indonesia sudah secara terbuka menyerang
al-Qur'an.

Kita masih ingat, bagaimana jurnal
JUSTISIA Fakultas Syariah IAIN Semarang
secara semena-mena menyerang al-Qur'an,
dengan menyatakan: "Karenanya, wajar jika
muncul asumsi bahwa pembukuan Qur'an
hanya siasat bangsa Quraisy, melalui Usman,
untuk mempertahankan hegemoninya atas

masyarakat Arab [dan Islam]. Hegemoni itu
tampak jelas terpusat pada ranah kekuasaan,
agama dan budaya. Dan hanya orang yang

mensakralkan Qur'anlah yang berhasil
terperangkap siasat bangsa Quraiisy tersebut.

Yang kita heran, orang-orang ini adalah
bagian dari kalangan akademisiyang seharusnya

menjunjung tinggi tradisi intelektual yang sehat.

Thpi, faktanya, mereka sering mengungkapkan
pendapat tanpa didukung oleh data-data yang
memadai. Belakangan ini, kaum liberal di In- '

donesia sedang gandrung- gandrungny a pada.-

seorang wanita lesbian bernama Irshad Manji.
Kedatangannya di Indonesia pada bulan April
2008 disambut meriah. Dia dipuji-puji sebagai

wanita muslimah yang hebat. Seorang wanita
alumnus UIN Jakarta bernama Nong Darol
Mahmada menulis sebuah artikel di Jurnal
Perempuan (edisi khusus Lesbian, 2008)
berjudul: Irshad Manji, Muslimah Lesbian yang

Gigih Menyerukan Ijtihad.) Kata si Nong:
"Manji sangat layak menjadi inspirasi kalangan
Islam khususnya perempuan di Indonesia."

Hari Kamis (l4lBlZ00B), saya diundang
untuk menghadiri satu acara bedah buku
tentang FPI di kantor Majalah Gatra. Thnpa
saya tahu, penerbit buku tentang FPI tersebut
(Nun Publisher) adalah juga penerbit buku
Irshad Manji yang edisi Indonesianya diberi
judul Beriman Thnpa Rasa Thkut: tntangan
Umat Islam Saat Ini. Di sampul depan buku
ini, Manji ditulis sebagai "Satu dari Tiga
Muslimah Dunia yang Menciptakan Perubahan

Positif dalam Islam." Disebutlah buku ini sebagai

sebaeai 'lnlernational Be;: 
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Times Bestseller, dan telah diterbitkan di 30

negara." Pokoknya, membaca promosi di
sampulnya, sepertinya, buku ini sangat hebat.

Thpi, sebenarnya, isinya kurang memenuhi
standar ilmiah. Banyak celotehan Irshad Manji,
ke sana kemari, hanrwn sana, hantam sini, tanpa
ada rujukan yang bisa dilacak kebenarannya.
Maka, saya heran, bagaimana kaum liberal
sampai membangga-banggakan buku karya

Irshad Manji ini? Seperti inikah sosok idola kaum

liberal, sampai dilulukl "lesbian mujathidah"?
Apa karena Manji sangat liberal dan secara

terbuka menyatakan diri sebagai lesbi, maka

sosok ini dijadikan idola?

Buku Manji ini menggugat sejumlah ajaran
pokok dalam Islam, termasuk keimanan kepada

keotentikan al-Qur' an dan kema'shuman Nabi
Muhammad ffi. Manji secara terbuka
menggugat ini. Ia katakan: "Sebagai seorang

pedagang buta huru{ Muhammad bergantung
pada para pencatat untuk mencatat kata-kata
yang didengarnya dari Allah. Kadang-kadang

Nabi sendiri mengalami penderitaan yang luar
biasa untuk menguraikan apa yang ia dengar.

Itulah bagaimana "ayat-ayat setan" - ayat-ayat
yang memuja berhala- dilaporkan pernah
diterima oleh Muhammad dan dicatat sebagai

ayat otentik untuk al-Quran. Nabi kemudian
mencoret ayzlt-ayat tersebut, rnenyalahkan tipu
rlaya sctan sebtrgai penyebab kesalahtru c:rtzrt

tersebut. Namun, kenyatairn bahwa para filosof
rnuslirn selama berabad-abad telah mengisahkan

cerita ini sungguh telah memperlihatkan
keraguan yang sudah lama ada terhadap
kesempumaan al-Qur' an." (hal. 96-97)

Cerita yang diungkap oleh Manji itu
memang favorit kaum orientalis untuk
menyerang al-Qur'an dan Nabi Muhammad

{$. Cerita itu populer dikenal sebagai kisah
gharuik. Riwayat cerita ini sangat lemah dan
palsu. Haekal, dalam buku biografi Nabi
Muhammad S, menyebut cerita tersebut tidak
punya dasar, dan merupakan bikinan satu

kelompok yang melakukan tipu muslihat
terhadap Islam. Karen Armstrong, dalam

-

Fikrahag I
bukunya, Muhammad: A Biography of the
Prophet juga membahas masalah ini dalam satu

bab khusus.

Kisah "ayat-ayat setan" itu kemudian
diangkat juga oleh Salman Rushdie menjadi
judul novelnya: The Satanic Verses (Ayat-ayat

Setan). Novel yang terbit pertama tahun 1988

ini memang sangat biadab dalam menghina Nabi
Muhammad 1W, para sahabat, dan istri-istri
beliau. Menurut Armstrong,cerita dalam novel

Salman Rushdi ini mengulang semua mitos Barat

tentang Nabi Muhammad ffi sebagai sosok

penipu, ambisius, yang menggunakan wahyu-

wahyunya untuk mendapatkan sebanyak-

banyak perempuan yang dia inginkan. Para

shahabat nabi;uga digambarkan dalam novel
ini sebagai manusia-manusia tidak berguna dan

tidak manusiawi. Gntu saja, judul Novel itu
sendiri sudah bertendensi melecehkan al-

Qur'an.

Dan Umat Islam yang sangat menghormati
Nabi Muhammad g$, tentu saja sangat
tersinggung dengan penerbitan Novel Salman
Rushdie yang sangat tidak beradab ini. Novel
ini pun -dalam edisi bahasa Inggrisnya- sudah

dijual di Jakarta. Rushdie diantaranya
menggambarkan istri-istri Nabi Muhammad ffi
sebagai penghuni rumah pelacuran bernama
"Hijab". Rushdie juga menyebut Nabi
Mtrharnmad -yang clinamainya "Mahor,rnd"-

scbagai "The Most Pragmatic of Prophets."

Penulis novel yang menghina Nabi
Muhammad {f seperti Salman Rushdie inilah
yang dijadikan rujukan oleh Irshad Manji dalam

memunculkan isu tentang "ayat-ayat setan".

Kasus lrshad Manji ini semakin
memahamkan kita siapa sebenamya kaum lib-
eral dan apa maunya mereka. Kita kasihan sekali

pada manusia-manusia seperti ini. Apa mereka

tidak belajar dari sejarah? Betapa banyak orang
yang telah mencoba meruntuhkan al-Qur'an,
tetapi mereka sendiri yang akhirnya hancur.

Sementara al-Qur'an tetap terjaga
keotentikannya. (Depok, 14 Sya'ban 1429Hl
16 Agustus 2008)
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Seperti biasa, pasukan penjaga yang
ditugaskan Rasulullah ffi untuk berkeliling
Madinah sedang berjaga-jaga. Hal ini untuk
menghindari serangan suku-suku musyrik di
luar Madinah yang sewaktu-waktu hendak
menyerang kota.

Dalam perjalanannya, mereka memergoki

seorang musyrik yang langsung ditangkap dan
dibawa ke Madinah. Lelaki itu lantas diikat di
salah satu tiang masjid. Melihat tawanan yang

diikat, Rasulullah {$ bertanya kepada para

sahabatnya,"Ghukah kalian siapakah lelaki
itu?" Mereka menjawab,"Kami tidak tahu."
Beliau bersabda, "Ia adalah Gumamah bin
Utsal pemimpin Yamamah." Lantas beliau
bersabda, "Sediakan makanan dan susu , dan
kirimkan kepada Gumamah bin Utsal.."

Mendengar nama itu, tentu mereka tidak
asing lagi, Penguasa Yamamah pengekspor
gandum ke Makkah, yang beberapa wakttr lalu
membunuh beberapa sahabat Rasulullah S

Kemudian Rasulullah {g menemui
Tsumamah bin Utsal dan menyapa, 'Apa kabar
hai Tsumamah?" Gumamah menjawab," Baik,
wahai Muhammad. Jika engkau hendak
membunuh maka engkau telah membunuh
orang yang berhutang nyawa. jika engkau
memaa{kan maka engkau memaafkan orang
yang tahu berterima kasih. Jika engkau
menghendaki harta, maka mintalah tentu
engkau akan diberi sekehendakmu."

Rasulullah S lalu meninggalkannya dan
membiarkannya selama dua hari. Ia tetap
mendapatkan makanan dan minuman serta
susu. Rasulullah ff kemudian mendatanginya
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lagi dan bersabda, "Bagaimana kabarrnu, hai
Tsumamah?" Ia menjawab, "Kabarku
sebagaimana yang saya ceritakan ketnarin. Jika
engkau memaafkan maka engkau telah
memaafkan orang yang tahu berterima kasih.

Jika engkau membunuh maka memang engkau

membunuh orang yang memiliki hutang
nyawa. Jika engkau menginginkan tebusan
uang maka mintalah seberapa yang engkau
kehendaki." Rasulullah ffi lalu me-
ninggalkannya.

Pada keesokan harinya Rasulullah ffi
kembali mendatanginya dan bersabda,
"Bagaimana kabarmu ya Tsumamah?" Ia
menjawab, "Kabarku sebagaimana yang saya

ceritakan kemarin. Jika engkau memaafkan
maka engkau telah memaafkan orang yang

tahu berterima kasih. Jika engkau membunuh
mak:r memang e ngkau tneurbunr-rh orang yang

r-nemiliki htrtang nyawa. Jika engkau
menginginkan tebr-rsan uang maka mintalah
seberapa yang engkau kehendaki." Rasulullah

ffi lalu menoleh kepada para sahabatnya seraya

bersabda, "Bebaskanlah Tsumamah." Para

sahabat lalu melepaskan ikatan padanya.

Tsumamah kemudian meninggalkan
masjid menuju salah satu kebun di Madinah
yang terdapat mata airnya. Ia lalu mandi
membersihkan diri. Selanjutnya ia kembali ke

masjid menemui kerumunan kaum muslimin
dan menyerukan kalimat syahadat.

Kemudian ia berkata kepada Rasulullah

ffi: "\ilahai Muhammad, demi Allah, di atas

muka bumi ini sebelumnya tidak ada wajah
yang paling saya benci selain wajahmu, dan

GumamahbinUtsal &'
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sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling

saya cintai dari selainnya. Demi Allah,
sebelumnya tidak ada agama yang paling saya

benci melebihi agamamu, tetapi sekarang

agamamu menjadi paling saya cintai dari
selainnya. Dan demi Allah sebelumnya, tidak
ada negeri yang paling saya benci melebihi
negerimu dan sekarang negerimu menjadi
negeri yang paling saya cintai dibanding negeri-

negeri lainnya."
Ya, Tsumamah gb telah melihat dengan

mata kepalanya sendiri, betapa orang yang

selama ini sangat ia benci, ternyata memiliki
akhlak yang agung. Agama yang selama ini ia
jauhi ternyata mengajarkan keluhuran budi,
demikian pula dengan negeri yang paling ia

benci temyata berisi orang orang pilihan. Maka
rasa itu segera sima dan berubah menjadi cinta.

Tetapi masih ada satu hal yang mengganjal

hatinya. Ia telah berhutang nyawa, karena
dahulu telah membunuh beberapa orang Islam.

Hal itupun ditanyakannya kepada Rasulullah

ffi. Beliau menjawab,"Tidak ada celaan
bagimu wahai Gumamah, sesungguhnya Islam

telah menghapus apa yang engkau lakukan
sebelum keislamanmu."

Legalah hati Tsumamah, kemudian ia

bertekad untuk menimpakan kesengsaraan

kepacla para pengganggu Islam melebihi ketika
ia cl:ihtrlu menyirkiti orirng Islam. Akhin'rya
Tlum:rmnh €5 u.rctninta ijin kepirtla Nabi -$.

Lrntuk melanjutkan pcrjalat'ran mcnr-rju

Makkah. Karena sebelurnnya memang
kepergiannya adalah untuk berhaji ke
Makkah. Rasulullah S mengijinkannya
setelah sebelumnya mengajarinya tata cara haji
menurut Islam.

Sesampai di Makkah, Tsumamah lantas

melakukan ibadah haji. Kumand ang talbiy ah

beliau ucapkan dengan suara lantang sehingga

mengundang kemarahan orang-orang di
sekitarnya. Para jagoan Quraiys pun segera

mengeruminya. Dan seorang pemuda dengan

serta merta telah bersiap melayangkan anak
panahnya kepada Tsumamah. Namun keburu

dicegah para tokoh Quraisy. Mereka berkata,

"Jangan. Tahukah kalian bahwa dia ternyata
adalah Gumamah, raja Yamamah. Demi Allah,
jika kalian timpakan keburukan padanya, tentu
kaumnya akan menahan gandumnya dari
kita."

Mereka lantas bertanya kepada
Tsumamah,"Ada apa denganmu wahai
Gumamahl Apakah engkau telah murtad dari
agamu?"

Gumamah menjawab, "Saya tidak murtad,

melainkan saya mengikuti agama yang terbaik.

Saya mengikuti agama yang dibawa
Muhammad." Kemudian beliau berteriak
lantang, "Saya bersumpah dengan n:ima Rabb

pemilik rumah ini. Sesungguhnya tidak akan

sampai kepada kalian gandum-gandum
Yamamah sesampainya diriku nanti, sampai

kalian mau mengikuti Muhammad.."
Ternyata ancaman Tsumamah bukan

gertak sambal. Sesampai di Ya-a*uh beliau

perintahkan kaumnya untuk tidak mengirim
gandum-gandum tersebut ke Makkah. Dan
kaumnya pun patuh padanya.

Pemboikotan gandum tersebut ternyata
berakibat fatal bagi bangsa Quraisy. Mereka

mulai kekurangan bahan pangan dan
terancam kelaparan. Kejadian ini memaksa

mereka untuk meminta bantuan Rasulullah ffi,
:rgar Tsuman'rah rnenghentikan blokade
ckonominy:r.

Mentlapiit surat kclr-rhan dari bangsa

Qtrraisy tentang kcl'tl.,tran yung meninrpa
mereka, membuat Rasulullah s tidak tega

dengan semua itu. Beliaupun mengirim utusan

kepada Tsumamah agar blokade ekonomi
dihentikan. Tsumamah mentaati perintah
junjungannya sehingga kembali orang Quraisy
bisa menikmati gandum Yamamah.

Gumamah, sejarah telah tertoreh. Dan
kami menjadi saksi, bahwa setelah
keislamanmu, semua potensimu engkau
gunakan untuk memuliakan Islam dan
menghinakan musuh lslam. Allnhu Akbarl Ya

Allah, lahirkanlah kembali Tsumamah-
Tsumamah baru zaman ini..l
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Perilaku hewan seringkali dijadikan sebagai

obyek ramalan. Selain cicak yang jatuh, ada
pula mitos yang lain. Katanya, ayam jantan yang

berkokok di tengah malam adalah pertanda ada

wanita hamil di luar nikah.

Entah dari mana dan kapan mitos ini
bermula, yang jelas sebagian masih
menganggapnya begitu. Kepercayaan semisal ini
biasanya terjadi karena hasil utak-atik orang
terhadap perkara yang dianggap ganjil. Misalnya
secara kebetulan ada kejadian yang
berbarengan atau berturutan, lalu itu diladikan
sebagai rumus. Bahwa satu peristiwa menjadi
isyarat adanya peristiwa lain. Padahal itu terjadi
hanya kebetulan saja. Seperti itulah yang terjadi

lam pemitosan ayam jantan berkokok ini.
Umumnya, ayam jantan berkokok menjelang
fajar. Maka ketika ada yang berkokok di tengah
malam, ini dianggap ganjil, sehinga dianggap
memiliki arti khusus. Mungkin pernah terjadi
secara kebetulan adanya kabar seorang gadis

yang hamil di luar nikah, saat di mana ada or-
ang mendengar ayam jantan berkokok di
tengah malam, lalu kedua peristiwa itu dikait-
kaitkan. Padahal, tak ada hubungan antara
keduanya. Ini hanyalah mitos dankhurafat.

Namun, bukan berarti ayam jantan
berkokok itu tak memiliki makna apa-apa. Nabi

fgbersabda,

"Jil<.akalion menltngm lalak ayun jantm,
mgl<n mohanlah kepana Allafi alun lannia.Nya,
karena ia melihat malaikat. Dan jika kalian
mendengar ringkikan himar, hendalurya l<nlian

berlindung kepada Allah dari ietan, karena
sesungguhnl a ia melilut setan." (HR Birkhari)

Mengapa ada ayam jantanmelihat malaikat
dan himar melihat setan? Ini terjadi sesuai

dengan kehendak Allah. Sebagaimana Dia
menghendaki teriakan orang yang disiksa di
kubur didengar oleh para makhluk selain
manusia.'

Lalu, apa hubungannya dengan doa yang
dipanjatkan? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari,
juga al-Mubaarakfuri dalam Tirhfatul Ahwadzi,
syarah Sunan Tirmidzi menyebutkan, itu

mengindikasikan anjuran untuk berdoa agar

malaikat mengamini doa dan istighfarnya,
malaikat juga menjadi saksi akan ketundukan
dan ketulusannya. Begitulah yang dipahami
oleh para ulama, hadimya malaikat, turunnya
malaikat itu pertanda kebaikan, turunnya
rahmat dan mustajabnya doa. Karenanya, sisi

keutamaan Lailatul Qadr juga ditandai dengan
" atarwzzalul mnlanil<aw war nuh" turunnya para

malaikat termasuk ar-Ruh, yakni Jibril alaihis
salam. Sebagaimana terhalangnya malaikat
untuk memasuki tempat tertentu
mengindikasikan terhalangnya rahmat dan
kebaikan, seperti rumah yang terdapat gambar

bernyawa dan anjing. Wallah a'lam,
(Abu Umar)
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alami sebagai obat telah

dilakukan oleh manusia sejak berabad-abad
yang lalu. Hampir di berbagai masa dan
peradaban, terdapat catatan berupa cara-cara
pengobatan penyakit menggunakan bahan-
bahan alami. Khasiat yang telah dirasakan
secara turun-temurun inilah yang mendorong
berkembangnya lagi obat-obatan tradisional atau

obat-obatan herbal.

Obat herbal kini telah diterima secara luas

di negara berkembang dan di negara maju. Hal
ini didorong oleh beberapa faktor, misalnya: usia

harapan hidup yang lebih panjang pada saat

prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya

kegagalan penggunaan obat modern untuk
penyakit tertentu seperti kanker, serta makin
luasnya akses informasi mengenai obat herbal

di seluruh dunia.

Variasi sediaan bahan alami untuk obat
herbal pun makin bervariasi. Untuk
mernudahkan pengawasan dan perizinan,
Badan POM (Pengawasan Obat d:rn Makanan
Depkes R.l.) mengelompokkan obat-obatan
herbal dalam tiga jenis sediaan; yaitr-r jamu,

sediaan herbal terstandar, dan sediaan
fitofarmaka.

Jamu (Empirical based herbal medicine)
adalah obat tradisional yang disediakan secara

tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk

seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh

bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu

tersebut serta digunakan secara tradisional.
Proses pembuatannya pun dilakukan secara

tradisional, bahkan bisa dilakukan sendiri di
rumah-rumah.

Pada umumnya, jamu dibuat berdasarkan
resep peninggalan leluhur. Bahan penyusunnya

terdiri bermacam tanaman obat. Untuk satu

jenid jamu, bisa terdiri 5 - 10 macam bahan

tradisional.

Khasiat, komposisi, dan dosis penggunaan
jamu tidak didasarkan atas pembuktian ilmiah
dan klinis, tetapi cukup dengan'bukti empiris

berdasarkan fakta turun-temurun atau dari or-

ang-orang yang pernah membuktikannya.

Obat Herbal Terstandar (Scientific based

herbal medicine) disajikan dari ekstrak atau
penyarian bahan alam, baik berupa ianaman
obat, binatang, maupun mineral.. Proses
pembuatannya menggunakan peralatan yang

lebih kompleks dan melibatkan tenaga kerja

terlatih yang mendukung dari sisi pengetahuan

maupun ketrampilan pembuatan ekstrak.

Sebelum diproduksi, sediaan OHT telah
melalui serangkaian pembuktian ilmiah berupa
penelitian-penelitian pre-klinik, seperti standart

kandungan bahan berkhasiat, standart
pembuatan ekstrak tanaman obat, standart
pembuatan obat tradisional yang higienis, dan

uji toksisitas akut maupun kronis. J:rdi, jika jamu

hanya menganclalkan pengalaman semata,

maka OHT sudah didasarkan pada uji khasiat

yang memadai.

Sedangkan Fitofarmaka (Clinical based

hqbalmedichre) adalah obat herbal yang bisa

disesajarkan dengan obat.obatan standar
kedokteran modern. Proses pembuatannya

telah tgrstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah
sampai dengan uji klinik pada manusia.

Adanya uji klinik akan lebih meyakinkan
para profesi medis untuk menggunakan obat

herbal pada sarana pelayanan kesehatan.
Masyarakat juga bisa didorong untuk
menggunakan obat herbal karena manfaatnya
jelas dengan pembuktian secara ilimiah' (noe:

dari berbagai sumber)
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Suatu kali, datanglah orang yang sudah tua
renta kepada Nabi iW. Kedua alisnya telah
melorot, nyaris menutupi kedr-ra matanya,
sementara telapak tangannya memegang erat

tongkat penyangganya. Ketika telah berada di
hadapan Rasulullah S ia pun bertanya,
"Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang

yang pernah melakukan dosa apa saja tanpa

sisa, tiada dosa besar maupun kecil kecLrali ia

telah mendatanginya. Dalam riwayat lain,
"kecuali ia telah memetiknya dengan tangan
kanannya, yang seandainya dosa itu dibagi ke

penduduk bumi, niscaya cukup untuk
membinasakan mereka". Apakah masih

', terbuka peluang baginya untuk bertaubatl"
Nabi.& balik bertanya, 'Apakal-r Anda mzrsuk

Islam/" Orarrg itLr urcujawab, "Saya l.crsaksi

bahwa tiircla ilah yang ha.1 kccLrali Allah, 
'-lan

bahwa Anda lclalah utusirn Allah." Nabi ,$q

bersabcla, "Hcn.laknytr engkar.r melnkukan
kebaikan-kebaikan, dan tneniuggalkan
keburulan-keburukan, niscaya Allah akan

. menghitung semua yang kamu kerjakan sebagai
' kebaikan." (HR Thabrani, al-Mundziri

mengatakan "sanadnya baik.")

Orang itu bertanya, "Termasuk
pengkhianatan dan dosaku?" Beliau menjawab,

' "Ya.' Orang itu pergi sembari bergumam,
'Allahu Akbar...Allahu Akbar..!" hingga tak

tampak pandangan mata.

Berharap Ampunan dan Kasih Sayang

Allah

Allah tak hanya Maha Pengampun, kasih
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'!i 1's-1::rtrillirst{irt{trt}}if;ffJfr r' .

sayang Allah kepadii hamba-Nya jugp terbukti,
hingga orang yang berbuat dosa tidak langsung

dicatat, tapi ditangguhkan hingga enam saat.

Rasulullahg hcrsab.la,

rta , . t 6 ,. , , t .i-- rlijl Ltt J\*Jl *--Lp Jl. | --. .

:i .*,ti.l,;*:i' yt ,f :o.
W alJr ',J;bt ?i i!, ,'.r*lr

' o ' ,' ' ' 
'o,t:rt L-f li, ,LauJi

"Sesungguhny a malaikat pencatat kaburukan

mengangkat pena selama enam saat dtas seora;ng

lunnba 1 u'tg rraktkrtkut tlosa dcnr kebrqukun. .l iku

i r rrrcrrtescrl clrrr rnvrnolnrt ttilrptnt, rtisct:.vumrtlLdl<ft

rncrrgrrrr rrr.qk,nurlrr, rrctnuor jlku titluk, butt tlicotttt

tlutgttrt.sarri do.srr. " (HR Tlwbrurti, aI- Albcni
n any utul utn l ra tli t sn."t tt has an) .

Berbeda clcngan kebaikan. Ketika seseorang

baru berniat melakukannya, ia telah mendapat

satu kebaikan, rneskipun belum
mengerjakannya. Nabi s bersabda,

t"o:.., ' ti. -L,'i-", "i1aj*> aJ c--^5 L{l^.rJ f,

4r;u;i*,A^tt
.i* tv ,L
, r ,r'

"Barangsiapa lang bertekad untuk melakukan

kebaikan, mafut ditulis bagirry a satu kebailun. Dan



I
b ar angsiap a y ang b er tekada melakukan keb aikan

lalurwtgamalkavaa,maludintksbag jnyasepuh,rh

kebaikan hingga tujuh ratu kali lipat."
(HRMuslim)

Bila Ampunan Disalah artikan

Allah memangMaha Pengampun lagi Maha

Penyayang. Hanya saja, terkadang ada yang

salah dalam menyikapi sifat Allah ini. Dengan

alasan husnuzhan terhadap pengampunan
Allah, ada yang sengaja melanggar perintah-
Nya, bergumul dengan dosa. Toh, Allah akan

mengampuninya. Inilah karakter orang yang

terpedaya. Tidak bisa membedakan antara
hwnuzhan dengan maghn +r ( terpedaya) . Orang
yang mengklaim berprasangka baik lalu
menyengaja mengundang murka adalah
pembangkang. Jika ada anak yang mengetahui

bapaknya seorang penyabar, lalu dengan
seenaknya ia menyakiti ayahnya dan
membangkang dari perintahnya, maka tentu ia
dihukumi sebagai anak durhaka.

Allah Maha Pengasih, Allah Maha
Penyayang, tapi jika dengan alasan ini seseorang

menyengaja berbuat dosa, ia telah durhaka
kepada Allah. Ia tidak sedang husnuzhan, tapi
maghnn, terpedaya. Seperti yang dikatakan oleh
Ibnul Qayim rr; , bahwa husnri'.lwn adalah
luunttlrnrttl. Prirsirrgka yiing baik terbukti
deng:rn tinclaktrn yang baik.

Karenanya, setelah Allal-r menyebutkan
sifat-Nya yang Maha Pengampun dan
penyayang, Allah menyebutkan sifatnya yang

lain sebagai pengimbang, "Sesungguhnya adzab-

Ku adalah adzab yang pedih." Agar manusia

tidak gegabah dalam menyikapi ampunan dan

kasih sayang Allah. Allah menyeru hamba-Nya
untuk senantiasa berharap kepada Allah,
namun juga agar mereka takut akan siksa-Nya
jika manusia membangkang.

Thkut dan Harap, Mana Lebih Utama?

Jika Allah menyerukan kepada hamba-Nya

untuk berharap kepada-Nya (raja'), juga agar

takut kepada-Nya, lalu
utama antara keduanya?

mfsir Qolbi&
manakah yang lebih

Syaikhlul Islam Ibnu Thimiyah memberikan

ilusffasi menarik tentang khattldan roja'. Beliau

berkata, "Barangsiapa yang bertanya, mana
yang lebih utama antara takut dan harap, .ia
seperti bertanya, mana yang lebih utama antara

roti dan air."

Orang yang sedang kehausan, tentu air lebih

diperlukan, Thpi bagi ot".tg yutg sedang

kelaparan, roti lebih dibutuhkan. Namun ada

kalanya seseorang merasakan rasa haus dan lapai

secara bersamaan, mhka ketika itu ro'ti dan air
sama-sama diperlukan.

Begitulah gambaran khauf dan raia'. Ada
kalanya seseorang tergiur untuk melakukan
suatu kemaksiatan. Saat itu, yang diperlu
dihadirkan adalah khauf (takut). Karena jika
yang dihadirkan adalah raja', tentu ia akan

terjerumus ke dalam dosa. Tapi jika datang

kepada kita seseorang yang ingin bertaubat dari

dosa-dosa, lalu bertanya tentang peluang untuk
betaubat, maka perlu dimotivasi dengan raja',

harapan kepada Allah, sebab jika kita menakut.

nakuti, besar kemungkinan ia akan berputus

asa.

Lalu kapan rasa harap dan takut dihadirkan
bersamaan? Yakni dalam kondisi standar, ketika

kita seclang bcrdoa dan beramal shalih secara

unrum. Allah berfirman yang artinya,
" Sesunggulmy a mer eka adahh orang- orang J ang

sebrlu ber segera dalam (rnengeqakan) perbuatmt-

perbuatan y angbaik dmt merekn berdo' a kepada

Kwni denganharap dmrcemas. Donmerel a adalah

orang-orang yang khusyu kepada Kami."
(QS al-Anbiya'90)

Alangkah indah perumpamaan yang

digambarkan oleh Ibnul Qayyim '+iz bahwa
perjalanan hamba menuju Allah itu laksana

seekor burung, di mana mahabbah (rasa cinta)
itu sebagai kepala yang memandu tujuan, lalu
khauf dan raja'nya sebagai kedua sayapnya.

Terkadang kedua sayap mengepak secara

bersamaan, terkadang cukup satu di antara

keduanya. Wallnlw a'knn (Abu Umar Abdillah)
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Menginginkan Pernikahan Impian

Assalamu' alaikwn wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ustadz, ana ikhwan 24 tahun. Ana gagal menikah, dan berpisah setelah ijab kabul 2 minggu

karena tekanan batin. Kini, keluarga berniat menjodohkan ana dengan orang biasa yang awam

agama, sedang ana bercita-cita mencari pendamping yang bercadar dan mendukung keinginan
ana untuk memuliakan agama Allah. Thpi ana takut keinginan ana terhalang dengan status ana

saat ini, sedang keinginan untuk menikah sudah timbul kembali.

1. Salahkah dndakan ana untuk berpisah karena tekanan batin?

2. Bagaimana menolak keinginan keluarga tanpa membuat m.ereka kecewa?

3. Apakah status ana menjadi penghalang untuk menikah lagi?

J azakumullnh khair an atas masukanrry a.

Hamba Allah Lampung

'Wa' alaikum salam wa .rahmatullahi wa
baraknuh.

Hamba Allah yang baik, salah satu tujuan
pernikahan adalah membentuk keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
dengan kesadaran. Sehingga tidak ada yang

salah menempuh jalan berpisah jika hal itu
sulit diwujudkan karena kedua belah pihak
tertekan batinnya. Apalagi jika perpisahan

itu terjadi karena kerelaan semua pihak.

Meski rnungkin, c-lua n.ringgr-r terkesan
terlalu cepat untuk sebuah kepr-rtusau sebesar

itu. Thpi, bagaimanapun hal itr-r telah terjadi,
sehingga tidak ada gunanya rnenyesali yang

telah lewat. Hal itu hanya akan
memberatkan perasaan anda sendiri. Sisi

baiknya adalah belum adanya keturunan dari
pemikahan anda, hal yang seringkali menjadi
ganjalan sebuah perceraian. Mudah-
mudahan anda bisa mengambil pelajaran

untuk lebih berhati-hati di kemudian hari.

Hamba Allah, doa restu orangtua
memang penting bagi anak yang akan
melangkah ke pelaminan, karena ridha
mereka tentu memberi keberkahan dan
keharmonisan hubungan antar keluarga
yang menyatu dalam ikatan pernikahan.
Narn-un, bagaimanapun andalah yang akan
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menempuh pernikahan itu. Andalah yang

tahu isteri seperti apa yang anda buiuhkan
untuk mewujudkan keluarga impian, bukan
orang lain.

Cobalah anda yakinkan keluarga bahwa
gadis pilihan mereka bukanlah seperti yang

anda inginkan. Jelaskan keluarga seperti apa

yang ingin anda bangun, juga kriteria isteri
yang anda harapkan. Lakukanlah dengan
hati-hati dan di waktu yang tepat agar mereka

tidak kecewa. Saya percaya bahwa keinginan
keluarga trnttrk nrenjoclohkarn andn
disebabk:rn ketidaktal'rr,ran mereka tentang
pilihan anda.

Yakinlah bahwa status anda bukanlah
penghalang untuk menikah lagi. Anda bisa

belajar dari kejadian yang lalu agar
menemukan pendamping yang tepat dan
mengerti keadaah anda. Berdoalah kepada

Allah agar memudahkan keinginan anda
menjaga kehormatan diri dengan menikah.
Insyaallah, tidak ada yang sulit jika Allah
menghendaki.

Demikian masukan dari say.a, semoga

bermanfaat.

Assalamu' alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh.



/

Salu sisi, sebagai manusia biasa, kila tidak bisa lepas dari
kesalahan dan kekeliruan. Di sisi lain. kita iuga dituntul agar

bersih dari noda dosa. Nah, buku ini kami hadirkan untuk
Anda agar kita bisa melakukan laubat nasuha dan merasakan

nikmatnya hidup yang bersih dari dosa.

Yakinlah, seberapapun dosa kita bisa terhapus dengan

sempurna iika kita mampu melakukan taubat nasuha. Bahkan

kita juga bisa lebih mulia dibdnding orang-orang yang belum
pernah melakukan dosa. Selelah itu, kila pun niscaya

merasakan energiyang begitu luar biasa, yang meniadikan
hidup selalu dalam cahaya kemuliaan dan indahnya warna

bahagia. Sukses secara hakiki pun bisa kila miliki!
So, buku ini memang direkomendasikan untuk kita baca!
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Timur Lenk mer.rghadiahi Nasrudin seckor kele.1ai. Nasrudin nienerimanya dengan

sen?u1g h:rti. Tetapi Timr-rr Lenk berkata, 'Ajari keledai itr.r tnemhaca. Dalam dua

minggu, d:rtanglah kenrbali ke mari, cl:rn kita lihat hasilnya."

Nasnrclin berlaltr, dan cltra minggu kemudian ia kernbali ke istana. Thnpa banyak

bicara, Timur Lenk nienr-rnjr.rk ke sebuah buku bcsar. Nasrudin rnenggiping keledainya

ke buku itu, dan membuka sarnpr-rlnya.

Si keledai menatap buku itr.r, dan tak lam:i rnuliri membalik halamannya dengan

licltrhnya. Terus mencrtrs, dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah

itr-r si kelediii nrenat:'lp N:rsrudin.

"Demikian[ah," kat:r Nasrudin, "Keleclaikr-r sudirh bisa ntembaca. "

Timur Lenk heran, "Bagaim:rnit cLlranltr mer-rgajari dia urembaca ?"

Nirsrtrclin berkisah, "Sesanipiiinyir di rumah, akr-r siapkan lcmb:rran-lembaran besar

mirip buktr, clar.r aku sisipkan biji-biji g:rnclum cli cl:ilarnnya. Keleclai itu harus belajar

membalik-b:ilik hal:urian turtrrk bisa ln:'Lk:rn triji-biji gandurl itr-r, saurpai i:'r te rlatih betr-rl

untuk mcmbalik-balik halirt'nr,ur htrktr rlengan benar."

"Thpi," tukas Tiurtrr Lenk ticiak puas, "Bukankah ia tidak mengerti apa yang

dibacanya /"

Nasruclin rnenjawab, "Mctnang tlemikianli'rh cara kcledai membaca: hanya

membalik-balik halaman tanpa mcngcrti isinya. Kalar.r kita membuka-buka buku tanpa

mengerti isinya, kita disebut setokrl kclcclai, bukan ?"

fuboh Poling Berot

r,S{

Nlsltrclin ptrllng nllrliull l-,ersarrn tenriln-tcrn2illr'rya. Di ;-lintu rutnah urcrckit

bcrtrrisah. L)i rlalanr rtrurirh, istri Nasnrtlin strdnl'r menanti dcngirn nrarah. 'Aktr
tclah bersusirh payah nrcm:rsirk untukmu sore tadi l" katany:'r sambil r"nenjeu'er

Nasruclir-r. Karena ku:rtl1y:i, Ntrsrudin terpelanting dan jatuh menabrak peti.

Mendengar suara gadtrh, teman-tenlan Nasruclin yang belum terlalu jaul.r

kcnib:rli, dan bertanya clari balik pintu, 'Acla apa Nasrudin, malam-malam begini
rihrrr sekali/"

"Jubahku jatuh dan men:ibrak pcti," jawab Nasruclin.

"Jubah jatr-rh kok keriis b:rnget bunyinya /"

"Tenttr saja," Jawab Nilsrudin, "Karena aku masih her:r,-l:r di dalamnya."

s#
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Kaum Evangelis terhadap MuslimEmpat Strategi Pemurtadan

Kepala Gereja Presbiterian asal Ghana, Dr
John Azumah membeberkan cara-cara ampuh

untuk memurtadkan orang Islam, dalam
konferensi internasional penganut Evangelis
yang berlangsung di Califomia AS. Menurutnya,

ada empat strategi ampuh untuk memurtadkan

orang Islam.

Strategi pertama, umat Kristiani harus

melakukan upaya untuk mengetahui seluk
beluk Muslim. "Tunjukkan minat untuk
mengetahui ketakutan, kesenangan dan ajaran

keyakinan mereka (umat Islam).

Kedua, "Hentikan pendekatan dengan

Himbauan Menikah
Perclan:r Menteri (PM) Singapura Lee

Hsien Lrxrng menganjurkan pemr"rda cli

negerinya menikal-r lebih clini. Sasarannya,

pasilngan-pasangan yang sudah menikah
bisa secepatnya punya keturunan dan
menambah populasi Singapura.

Menurut Lee, anjuran itu dianggap
perlu karena angka kelahiran di negaranya

sangat rendah, hanya 1,29 anak per wanita.

Padahal, untuk bisa mempertahankan
jumlah 4,6 juta warga, angka kelahiran
yang dibutuhkan adalah 2, 1.

Lee menduga, kondisi tersebut muncul
karena ambisi warganya mengejar karir.
Akibatnya, banyak wanita menunda
pernikahan demi cita-cita. Sebaliknya,
banyak pria Singapura berpikir lebih
tradisional.

gaya lampu sorot dan jadilah lentera. Jangan
langsung menembak dengan menggunakan
ayat-ayat alkitab, tapi tariklah mereka (Mus-

lim) dengan cara menunjukkan bahwa Anda
mencintai mereka, setelah itu baru gunakan

ayat-ayat alkitab.".

Strategi ketiga pemurtadan adalah dengan

cara berbagi pengalaman dan pengakuan
pribadi. Cara ini sangat ampth karena langsung

melibatkan orang yang punya pengalaman

pribadi.

Keempat, menunggu perubahan apa yang

akan terjadi. 'Anda mungkin punya sumber

daya, punya pengetahuan, punya antusiasme,

tapi tunggulah sampai Roh Kudus datang pada

kalian. Ini adalah bisnis spiritual, " tukas
Azumah.

Azumah adalah seorang Muslim yang
kemudian murtad memeluk agama Kristen. Ia
menyarankan agar umat Kristiani banyak
berinteraksi dengan komunitas Muslim. "Pelajari

budaya dan bahasa mereka, jangan paksa

mereka untuk memahami bahasa Anda, " kata

Azumah. (eramuslim.com)

Lebih Dini di Singapura

"Seharusnya, antara karir dan pernikahan
bisa berjalan seimbang," ujar Lee seraya
mengimbau para wanita untuk menikah dan

melahirkan selagi usia mereka masih muda. "Bila

menunggu hingga berhasil dalam karir, Anda
bisa saja melewati usia ideal untuk melahirkan,"
jelasnya. (www.hidayatullah.com)
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celaan. Ia akan berusaha berbuat baik, bukan
karena takut dengan siksa Allah. Gtapi lebih
karena takut celaan manusia. Ia takut bila tidak
berbuat kebaikan manusia mencelanya. Seperti

seorang kaya raya yang bersikap kikir. Lalu
dengan terpaksa ia menyumbang masjid saat

diminta, bukan karena ingin dipuji tetapi karena

takut dikatakan seorang yang bakhil.

Adapun orangyang tamak dengan apa yang

ada pada manusia, maka pekerjaan dan
amalnya akan ia timbang dengan balasan dan

timbal balik yang ia dapatkan dari orang lain.

Jika menguntungkan secara materi maka ia

akan bersemangat mengerjakannya. Seperti
seorang pemuda yang bersemangat shalat
berjama'ah lima waktu di masjid karena ia

berharap imam masjidnya mau menikahkan
dirinya dengan putrinya. Atau seperti orang
yang memberi bantuan kepada orang lain tetapi
dengan harapan ia dapat memperoleh manfaat
dari orang tersebut.

Hanya Yang dari Allah

Jika cinta pujian manusia menimpa hati
seseorang, maka tidak ada obat mujarrab yang

dapat menyirnakannya selain dengan
menguatkan keyakinan bahwa sesungguhnya

pujian dan celaan manusia tidak ada manfaat
bagi diqinya selain rusaknya keikhlasan. Pujian

dan celaan yang memiliki akibat baik dan buruk
bagi dirinya hanyalah pujian dan celaan Allah.
Hendaknya kesadarannya menguat bahwa
pujian Allah menunjukkan keridhaan-Nya dan

celaan Allah menunjukkan kemurkaan-Nya.
Sedangkan hidupnya tak sedetikpun terlepas
dari ketergantungan kepada-Nya. Lalu untuk
apa berpusing-pusing mengejar pujian manusia

dan menjauhi celaan mereka, jika harus
mendapat yang sebaliknya dari Sang Penguasa
jagad raya?

Adapun menghilangkan ketamakan
kepada apa yang gda pada manusia, hendaklah
dengan menguatkan keyakinan bahwa
perbendaharaan langit dan bumi serta Jannah,
semuanya milik Allah. Sesungguhnya tidak ada

yang bisa melarang dan menahan apa yangAl-

lah berikan dan tidak ada yang bisa memberi

apa yang Allah tahan, serta tidak ada

manfaatnya kehormatan seseorang disamping

kehormatan Allah.

Selain itu, hendaknya ia terbiasa melatih
dirinya untuk beramal secara tersembunyi. Agar

semakin menguat keyakinannya bahwa .Allah

tidak pemah lalai dari apa yang dikerjakannya
serta terhindar dari mencari pamrih manusia.

Sebagaimana yang ditauladankan imam Ali
Zaenal Abidin yang selama hidup banyak
membantu para fakir miskin Madinah: Tetqpi
manusia tidak tahu bantuan tersebut, karena

beliau memanggulnya pada malam hari dalam
kesenyapan, lalu diletakkan di depan rumah
orang miskin secara diam-diam. Perbuatan mulia

beliau tersebut ketahuan setelah beliau wafat,

karena setelah wafatnya beliau, orang-orang
miskin tidak mendapat lagi bantuan.gandum.

Kemudian cara lain yang tidak kalah
pentingnya untuk menepis virus keikhlasan
.adalah dengan memohon kepada Allah agar

hatinya dihindarkan dari kesyirikan, baik yang

kecil maupun yang besar. Rasulullah ffi
bersabda:

\Uahai manusia, takutlah kesyirikan ini,
sesungguhnya ia lebih tersembunyi daripada
langkah semut. Maka seseorang yang
dikehendaki Allah berkata," Bagaimana kita
bisa takut padanya padahal ia lebih tersembunyi

daripada seekor semut ya Rasulullahl Beliau

bersabda: Ucapkanlah:

',*'!*'oi r" e".i; r:1*sst

px t a.';'**jx:ili,*
" Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung

kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan

sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon

ampunan kepada-Mu dari kesyirikan yang kami

tidak ketahui ( HR. Ahmad :18781).

Semua upaya tersebut membutuhkan
mujahadah (kesungguhan), agar ikhlas
senantiasa bersemayam di dada kita. Wallahu

a'hm.(abu Syafiq)

f 
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Banyak orang menyadari bahwa hidup di
dunia ini singkat dan terbatas. Pun semua or-
ang yang mengaku sebagai muslim tahu bahwa

tujuan penciptaan manusia di dunia adalah

untuk beribadah kepada Allah w. Namun
kesadaran tersebut belumlah diikuti dengan
tindakan yang menghargai waktu. Justru yang

terjadi adalah kebanyakan kaum muslimin
tanpa segan mengekor kaum materialis Barat
dengan semboyannya "Time is money,"
Akhimya, jadilah hidup mereka di dunia seperti
binatang temak yang memiliki tujuan hidup
untuk dunia saja. Yang lebih parah, sebagian

orang bahkan hanya membuang waktu sia-sia

tanpa aktifitas untuk dunia maupun akhirarnya.

Satu lagi karya ulama yang membahas
urgensi manajemen waktu dalam perspektif Is-

lam. Buku yang naskah aslinya diterbitkan
pertama kali pada tahun 1402 H ini bisa

-Pelitnyao 
uta*a

Ter,hadapWaktu
dikategorikan buku laris.'Terbukti buku ini
dicetak untukyang kelima kalinya pada gahun

1408 H, dan juga dijadikanrujukanolehbanyak
penulis setelah Syaikh Abdul Fattah, penulis

buku ini.

Dengan fokus pembahasan seputar
bagaimana para ulama dahulu mengatur waktu
mereka, akan kita dapati kisah-kisah
menakjubkan yang seolah hanya te,rjadi di
negeri dongeng, bertaburan di buku ini. Kisah
yang tentunya menggugah sekaligus akan
membuat kita malu, betapa jauh perbedaan

antara mereka dengan manusia hari ini.
Keotentikan kisah yang dipaparkan tak perlu

diragukan. Banyaknya maraji' dan catatan kaki
menunjukkan bahwa buku ini merupakan
sebuah karya ilmiah yang dapat
dipertanggungj awabkan.

Sebagaimana disebutkan di atas, buku ini
sangat kaya referensi ilmiah. Di beberapa
tempat, misal hal. 63 catatan kaki bahkan
hampir memenuhi lembar halaman tersebut.
Satu sisi bernilai positif karena membantu
menjelaskan makna yang belum tertuang di
dalam isi dan untuk memperkaya khazanah
keilmuan. Namun di sisi lain, mungkin akan

terasa agak berat bagi penikmat buku praktis.

Ada kesan agak sedikit memaksakan diri
pada bagian awal buku ini yang memuat tiga

tulisan pengantar penulis. Namun hal itu tidak
sedikit pun mengurangi substansinya.
Bagaimanapun juga, buku ini sangat layak
untuk Anda jadikan bahan bakar semangat

untuk memulai menata hidup Anda! Thk ada

kata terlambat untuk berubah. (Zmr)
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Thjribatta9

Tc,kl<an
I<uhalangr

Kehendalc-Nyc

Semilir angin yang menerpa wajah ini, sesejuk karunia Allah yang senantiasa tercurah

untukku. Sungguh, Allah selalu memberiku yang terbaik. Allah selalu lebih tahu apa yang

aku perlu daripada diriku sendiri apalagi nafsuku. Nafsu yang sering bertentangan dengan

kebenaran. Astaffirullah.....

Semenjak aku mengikuti program KB mengeluarkandarah?sudahtigakaliakuhamil

injeksi (suntik), haidku menjadi sering tidak dan semuanya tak pemah pendarahan sama

menentu. Sering sekali aku mengalami sekaliselamamasakehamilan.
pendarahan, kadang hingga dua minggu. Ya Allah, ya Rahman, mungkinkah aku.

Berhenti empat hari lalu pendarahan lagi. Hal hamil? Padahal aku masih aktif mengikuti pro-
ini selalu menghiasi untaian hariku dan aku gram KB. Ataukah aku sakit? Sakit apakah?
merasatenang-tenangsajakarenabidanbilang Kalaupun hamil mengapa pendarahan?
itu merupakan efek KB, juga karena tidak ada Segudang tanya menghantui pikiranku. Ada
rasa sakit sama sekali. Terasa tidak nyaman ketakutan disela.sela kekhawatiran. Akhirnya
memang, tetapi keinginanku untuk menjaga kuajak suamiku untuk periksa ke bidan
jiirakkcliihirirnanak-zrnirkktr tnet-rgnlahkanrasa terdckat.
tak nynnran itrr. AkLr tlk ingir-r ju'ak cliantart, 

K,.,g"t buknr-r kcpirlang kctika terny:rt:r hasil

'rcrckri 
bcgittr cle kat schi.gga akLr tcrlaltr sil',r.rk 

tes arirrc menyatnka. bali.',r aku positif ha'ril,
clan rc;.rot. Dan ini ciimirklr-rmi suamiku hir-rggir

ak.,.libi,rrk,rn menjalani keputr.rsirnku ini. ;il-fl:"[1rffiil:il#r}::::irm:';
Ketika usia anakku yang terkecil menginjak pertama kehamilanbisa disebabkan karena posisi

dga tahun, aku merasa ada kelainan di tubuhku. janin di luar kandungan. Dan bila benar
Kepalaku sering pusing, mual bahkan muntah- demikian .terpaksa harus diaborsi. Kalaupun
muntah.Nafsumakanturundrastis,begitu juga tidak, berarti telah terjadi sesuatu dldaium
tekanan darah. Tirbuh terasa lemas hingga rahim.Danuntuklebihjelasnyaharusperiksa
pekerjaan rumah kadang terbengkalai. ke dokter kandungan dan di USG. Kamipun
Pendarahan yang kualami tidak seperti biasa, pulang dengan perasaan tak karuan.
lebihbanyak,bahkansangatbanyak.YaAllah, Entah mengapa air mata begitu deras
ada apa denganku? Apa yang kurasakan ini 

mengalir. selaksararabercampurdalamkalbu.
sepertinya sama dengan awal-awal kehamilan
(karena aku sudah mengarami tiga kali), tetapi i:T:ff"iilff,i:n":#,:"ll* ?iliJHI
mengapa meski pendarahan? Bukankah setiap rumah kami yang p.lorok, dan pasti mahal.
orang yang hamil pasti berhenti haid dan tidak

ar-risalah N0.88/Vol.vlll/4 Syawal 1429 H / Oktober 2008



I
Kaget karena kehamilan ini tak pernah kami

bayangkan sebelumnya. Cemas karena kondisi

kehamilan yang belum jelas' Dan yang paling

utama adalah malu kepada Allah. Sungguh aku

sangat malu sekali, karena selama ini kurang
yakin kepada-Nya. Astaghfirullah.....'
kutumpahkan seluruh resah dalam dekapan

suamiku.

Dengan bekal uang hasil penjualan HP

kesayanganku, kami berangkat ba'da zhuhur

meskipun jam praktek dokter dimulai setengah

lima sore. Jarak antara rumah kami dengan

rumah bersalin yang begitu jauh membuat kami

berusaha diantrian terdepan agar tidak
kemalaman. Sementara anak'anakku
kutitipkan neneknya.

Ternyata, usia kehamilanku sudah
memasuki bulan ketiga. Dan alhamdulillah,

bukan di luar kandungan. Hanya saja,

sebetulnya aku hamil anak kembar, akan tetapi
yang satu mengalami keguguran' hingga
terjadilah pendarahan. Dokter bilang aku harus

istirahat total karena kehamilanku kali ini
rawan keguguran, dan bulan depan harus

kontrol lagi. Ketika kutanyakan apakah ada

efek KB terhadap janin (ketika hamil ini aku

masih sr,rntik karena kehamilan ini belum
kuketahui), ternyata ada. Bila kelak anakku
lirhir perempuan, kemungkinan besar bisa

terkena kanker (atau paling tidak tumor) rahim.

Sedangkan bila ternyata laki-laki tidak ada

masalah. Begitu dokter menjelaskan.

Dalam kekhawatiran yang mendera,
terselip sepotong asa, semoga tidak terjadi hal
yang buruk dalam kehamilan ini. Semoga

kelahirannya kelak dipermudah oleh Allah
dan.... semoga laki-laki.

Kurenungi mengapa semua ini terjadi. Ya

Allah, begitu hebatnya Engkau, sungguh
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Thk

ada satupun yang sanggup menghalangi
kehendakMu. Thk terasa kristal bening meleleh

dari sudut mata. Betapa lemah dan hinanya
aku. Aku jadi semakin yakin saja bahwa

rencana-Mu pastilah yang terbaik. Bahwa aku

sama sekali tak pantas menghalangi kehendak-

Mu. Bahwa setiap nyawa yang terlahir sudah

merupakan suratan takdir-M u.,\sngt'inullah....

ampuni seluruh dosaku ya Allah.

Bulan berganti dan hari yang dinantipun

tiba. Anakku terlahir dengan selamat, mudah

danlancar,alhontdtrlillah.Dantemyatalaki'laki.
Subhanallah, tak henti krilantunkan syukur

kepada Allah. Kutatap dan kuciumi wajah

mungil dan tembem itu. Sayangku',

kehadiranmu telah membuka mata hati ummi

tentang kebesaran Allah. Kian hari, jundi
(tentara) kecilku kian lucu dan
menggemaskan. Memang, mengurus anak

sungguhmelelahkan. Gtapi anehnya anak juga

pelepas lelah. Ketika raga terasa letih, anak bisa

menjadi hiburan yang menyenangkari hingga

kepenatan terlupa.

Suatu hari suamiku bertanya, "Kamu nggak

KB?" Dengan tegas kujawab, "'Nggak!" "Kalau

kamu tiba-tiba hamil lagi, gimand!"
"Memangnya kenapa, bukankah Allah lebih

tahu apa yang terbaik bagi kita, Bukankah A1'

lah tak akan membebani hamba-Nya yang tak
sanggup memikulnyal Lagi pula aku tak akan

takut repot karena suamiku begitu baik dan

pengertian" Tergelak suamiku mendengar
pujian dariku untuknya. Memang dia benar-

benar pendamping hidup yang sangat

memahami kesibukanku dalam mengurus

keempat anak-anak kami. Sehingga tak jarang

dia ikut membantu menyelesaikan pekerjaan

rumah tangga, bila ada waktu.

Terima kasih Ya Allah, semoga senandung

syukur senantiasa menghiasi bibir kami dalam

sedap kondisi. Agar kami termasuk hamba-

hamba-Mu yang pandai bersyukur. Amin. Salam

sayang buat suamiku dan keempat permata

hatiku : Adib, Salwa, A1ryub, Fatan. (Ummu

Adib)
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Abawiyah&

Banyak di antara kita terkejut melihat siapa

sesungguhnya isteri kita setelah rraso.rlosd
bulan madu lewat. Kita tidak siap
menemukannya berbeda dengan bayangan kita
dahulu yang seringkali sempurna. Hari-hari
yang kita lalui, perlahan menyibakkan tabir
dirinya dan menghempaskan kita pada sebuah

kenyataan; bahwa bagaimanapun, dialah isteri
kita, lengkap dengan sejumlah kekurangan
yang baru kita temukan belakangan.
Sebenamya, keterkejutan ini adalah wilayah
kemanusiaan kita. Dan yakinlah, kita tidak
sendirian. Lalu, bagaimana mengatasi isi hati
dan gelombang perasaan yang gehsah ini?

Pertama, kita harus percaya takdir Allah.
Bahwa pernikahan kita dengannya adalah
sebuah rencana Allah yang indah untuk
nlengajari kita banyak hal. Agar kita leblh
dewasa dan bilaksana adalah salah satunya.
Sisanya? hanya Allah yang tahu. Kelak,
sebagian darinya akan kita temukan dalam
perjalanan panjang sebuah bangunan mahligai
rumah tangga. Jadi jangan buru-buru
mengambil kesimpulan. Bisa jadi kita akan
menyesal di kemudian hari.

Bayangkan ini! Ada milyaran manusia
berjenis kelamin perempuan. Bukan suatu
kebetulan kalau akhirnya, dengan dialah kita
mengucapkan ijab kabul, janji suci pemikahan.
Kita harus percaya bahwa Allah yang mengatur
semuanya. Dialah yang menggerakkan hati kita
dan dirinya untuk bersimpuh di hadapan saksi

Rahasia
Yangifersibak

dan pencatat nikah. Sungguh, ia bukan sebuah

kebetulan. Sehingga kita bisa meyakinkan hati
bahwa apapun dia, Allah-lah yang
memilihkannya untuk kita. Dia yang terbaik
bagi kita dalam pandangan Allah. Memang dia
yang harui menjadi isteri kita, sebab tidak ada
yang tghu siapa jodohnya, hingga Allah
memilihkan. Semoga kita bisa belajar banyak.

Yang kedua, kita harus belajar fokus pada

kewajiban sebagai suami. Yang harus memberi
nafkah lahir batin, membimbing keluarga kd
arah kebenaran, dan menjaga anggotanya dari
penyimpangan. Selain membuat kita lebih
peduli pada memberi daripada meminta,
menunaikan kewajiban daripada menuntut
hak, kita juga berpeluang besar beroleh pahala
dan keridhaan Allah. Hal itu jauh lebih penting
daripada mencari-cari kelemahan dan
kekurangannya yang akan selalu ada sebab dia
memang bukan manusia yang sempurna. Ingat
pepatah gajah di pelupuk mata tidak terlihat,
sedang kuman di seberang lautan justru terlihat?

Ketiga, kita harus banyak belajar
menghargai setiap kebaikannya. Tidak
mungkin, kan, hanya jelek dan kurang yang
ada pada dirinya, tanpa kelebihan dan kebaikan
sama sekali? Penghargaan atas setiap
kebaikannya meski tampak sepele, akan
membuat kita melihat banyak kelebihan yang
dimilikinya. Grnyata, dia tidak seburuk yang
kita sangkakan. Selain akan menjadi pintu
gerbang munculnya banyak kebaikan

f 
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selanjutnya, penghargaan akan kebaikan.
kebaikannya juga menjadi cara untuk
menikmati ujian ini. Inslaallah, akan ada

keterkejutan yang lain, bahwa dia ternyata
memiliki banyak kelebihan yang selama ini
tersembunyi karena kita lebih memikirkan
kekurangan-kekurangannya.

Yang keempat, kita belajar untuk
memahami perasaannya. Bagaimanapun, dia
juga manusia biasa yang memiliki mata, telinga,

dan perasaan. Seperti kita menilai dirinya,
diapun juga menilai kita. Matanya melihat

shalih yang terbuka lebar, bisa kita pergunakan

sebaik-baiknya.

Sebab, tidak ada yang pemah tahu apa yang

akan terjadi esok hari.'Semua akan terus
berubah dan tidak akan pemah sama. Bisa jadi,

siapa yang menurut kita banyak
kekurangannya, adalah teman terbaik
menjalahi hari-hari di kemudian nanti.
Lagipula, didak semua keputusan Allah bisa

dicerna akal. Termasuk keputusan untuk
mempertemukan kita dengan dirinya. Semua

masalah ini adalah peluang kita untuk menempa

I
i
I

perilaku kita, telinganya mendengar ucapan-

ucapan kita, perasaannya juga bersusah payah

n-remahami kita. Nah, penilaian dirinya akan

kita, juga layak dimengerti dan dipahami.
Insyaallah kita akan tahu bahwa kitapun
ternyata juga tidak sempuma. Dia juga terkejut
melihat diri klta yang temyata juga tidak seperti

yang dahulu dia bayangkan. Menjadi tidak adil
jika kita hanya peduli perasaan kita namun
mengabaikan perasaannya. Akan terlihat
bahwa para suami seringkali egois dan bersikap

kekanak-kanakan, kan?

Terakhir, kita harus membiasakan diri
berdoa kepada Allah. Baik agar Sang Pembolak-

balik hati meneguhkan hati kita di atas jalan

kebenaran, juga agar kita bisa lapang dada

menerima pasangan hidup pilihan-Nya. Semoga

dengan pilihan-Nya inilah, kesempatan beramal

diri menjadi jauh lebih baik, kesempatan untuk
menunjukkan kelas diri kita, juga sarana besar

beroleh ridha dan pahala-Nya.

Jangan lupa juga untuk mencari teman-

teman tempat curhat dan lingkungan yang

tepat, agar kita tidak salah mendapat nasihat.

Sebab, lingkungan dan teman pergaulan,

bagaimanapun, memberi andil besar demi
keberhasilan dan kegagalan kita menghadapi

berbagai problem rumah tangga.

Beberapa tahun ke depan, iruyaallnh, kita
akan tahu sebagian dari rahasia itu; kenapa dia

yang harus menjadi isteri kita. Untuk kemudian

kita bisa tersenyum lebar seraya bersyukur sebab

mampu melewati hari-hari sulit bersamanya

dengan baik. Semogal (Tiias)

ar-risalah No.S8lVol.Vlll/4 Syawal 1429 H / Oktober 2008



Telah terjadi polemik hebat tentang
perlukah anak perempuan dikhitan? Para ulama

kontemporer dan para ahli medis banyak yang

menolak dilaksanakannya khitan pada anak

perempuan. Sedangkan para ahli fiqih dari

empat imam madzhab bersepakat tentang
legalitas khitan wanita dalam syariat Islam.

Buktinya, kitab-kitab kalangan ahli fiqih empat

maclzhab (Hanzifi, Maliki, Syafi'i clan Hanbali)

menyehutkau pcrbeclairn pent{aplrt scptltar sta-

tus wajiLr atau sunnahnya khitar-r bzlgi war-rita.

Thk satu pun dari mereka yarng berpendapat

haram atau makruh.

Namun, pada zaman ini banyak kalangan

yang menolak disyariatkannya khitan wanita.

Khitan pada anak laki-laki sangat bermanfaat,

sedang khitan pada anak perempuan dianggap

tidak bermanfaat, bahkan sangat berbahaya

secara medis. Banyak kalangan pula yang

menganggap khitan wanita itu melanggar hak

asasi manusia (HAM), karena salah satu fungsi

khitan wanita adalah untuk mengurangi nafsu

seksual pada diri kaum wanita, yakni dengan

memotong selaput di ujung klitoris yang berada

pada organ vital, sebagai salah satu organ seksual

wanita yang sangat sensitif.
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Majalah Ayahbunda edisi no. 18/1' 14 Sep'

tember 2005, pernah menurunkan tulisan
berjudul "Stop Sunat Anak Perempuan"
(ay ahbunda- online) . Haian Kompas pernato

menurunkan tulisan dengan judul "Khitan Pada

Bayi Perempuan, Sangat Berbahayal" (Kunpas

Cybermedia). Harian Szrya juga menurunkan

berita bertajuk "PBB Larang Sunat'Wanita"
(SurlaOnline).

Pen.rcrintah Mesir perntrh mclarirug
pclaksar.raan khitan wauita, wirlattpttn clisinyalir

itu karena tekauan dari pihak ltrar. Terbukti,

ketika larangan itu dicabut, muncul reaksi keras

dari pihak luar Mesir. Surat Kabar Al'Ahram,

edisizT 1811997, menurunkan tulisan bertajuk,

"Kementerian Luar Negeri AS Meminta
Pemberlakuan Kembali Larangan Khitan Bagi
'Wanita." 

Sura tKabat Al- N<]tbm, edisi lZlB 11997,

terpampang judul, "PBB Menentang Khitan
'Wanita." (Dr. Maryam Ibrahim Hindi, Khitanrl
hwts)

Mengapa mereka'mengharamkan' khitan
wanita? Padahal, banyak hadits dan atsaryang

mengisyaratkan legalitas khitan wanita dalam

syariat Islam.

{

Eudahknh@rF
&nooGDikhitan!y

Khitan adalah syariat Allah dan Rasul-Nya yang telah ditetapkanbagi

khitan berlaku untuk anak laki'laki dan anak perempuan. Soal hukum wajib

menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Rasulullah ffi bersabda :

yli';n; Eli';;r, 
=,u,'"6 

lr-rl-lii L,:.t; i',P'' 4i
"Fitrahitu adalirna, yaitukhitan, mencukurbulukemahnn, memotonglanmis, mematongkulan,

. danmencabutbuluketiak" (HR. Bukhari :6297 , danMuslim : 3/257)'



T
Khitan Wanita Disyariatkan

Para ahli fiqih berbeda pendapat perihal
hukum khitan. Di antara kalangan yang

berpendapat wajibnya khitan bagi laki-laki dan

wanira adalah Asy-Sya'bi, Rabi'ah, Al-Auza'i,
Yahya bin Sa'id Al-Anshari, madzhab Syaf iyah

dan Hanabilah. Imam Nawawi mengatakan,

"Menurut madzhab kami (Syaf iyah), khitan
hukumnya wajib bagi laki-laki dan wanita.
Pendapat inilah yang dikemukakan oleh
mayoritas kalangan salaf" (Al-Majmu', I : 3 49) .

Sedang madzhab Hanafiyah dan Malikiyah
berpendapat bahwa hukum khitan adalah
sunnah. Thpi, pengertian sunnah menurut
mereka adalah seseorang berdosa bila tidak
mengerjakannya. Sehingga, menurut Ibnul

Qayyim, mereka menghukumi khitanpada satu

tingkatan antara fardhu (wajib) dan mandub

(dianjurkan). (Tuhfatul Maudud bi Ahkamil
Maulud)

Terlepas adanya perselisihan pendapat para

ulama fiqih tentang hukum wajib atau
sunnahnya khitan wanita, yang pasti, khitan
wanita itu mas1ru', disyariatkan! Menolak atau

mengharamkan khitan wanita merupakan
perbuatan menentang hukum Allah dan Rasul-

Nya. Ibnul Qayyim menegaskan, "Tidak ada

pertentangan tentang disunnahkannya khitan
pacla w:rnita. Tetapi rnasih diperselisihk:rn
tentang hukur.n wajibnyrr khitan wnuitit."

Disebutkan dirlanr sebuah hadits shahih,

bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ummu
Athiyyah Al-Anshariyah (tukang khitan
wanita) , "Potonglah sedikit saja dan jangan

berlebihan.Sebab,ialebihmembalweial<nncpanin

dan lebih nil<rutt bagi suami" (HR. Abu Dawud :

5271). Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-
AdohnMufrad : 1245 -1249, dari Ummu Muhajir,

ia berkata, 'Aku dan beberapa gadis kecil
Romawi tertawan. Lalu, Utsman menawarkan
Islam kepada kami. Thk ada dari kami yang

masuk Islam selain aku dan seorang wanita lain

-yakni, hanya dua orang yang masuk Islam-.
Maka, Utsman pun berkata, 'Khitanilah dan

sucikanlah keduanya'. " (Sikilnh Al- Ahadirs Ash-

Shahihr,h, Al-Albani, ll : 3 49)

Atsar lainnya, juga diriwayatkan oleh
Bukhari dalam Al-AdabulMufrad: 1247, dari
Ummu Alqamah, ia berkata, "Sesungguhnya
putri-putri saudara Aisyah dikhitan. Lalu,
ditanyakan kepada.Aisyah,'Bolehkah kita
mengundang orang yang bisa menghibur
mereka?''Ya,' jawab Aisyah." (Hadits hasan)

Khitanlah Putri Anda!

Khitan pada anak petempuan memiliki
banyak manfaat. Di samping bemilai ibadah dan

untuk menjaga kebersihan, khitan wanit'a juga

memiliki fungsi utama untuk menstabilkan
nafsu seksual kaum wanita. Syaikhul Islam Ibnu
Gimiyah menegaskan, "Maksud dari khitan
wanita adalah untuk menstabilkan syahwatnya,

karena klitorisnya mungkin berlebih dari
biasanya, sehingga ia akan sangat besar
syahwatnya terhadap kaum laki-laki. Oleh
karena itu, zina sangat banyak terjadi pada

wanita-wanita Thrtar dan Perancis, yang tidak
didapati pada wanita-wanita muslimat. Oleh
sebab itu, apabila klitoris dipotong terlalu banyak

akan lemah syahwatnya, dan tidak terpenuhi
keinginan suami. Dan, jika dipotong sedikit,

maka maksud pun terpenuhi dengan stabilnya

syahwat wanita." (Majnut' Fatawa,2L : Il4)
Sedangkan tentang waktu pelaksanaan

khitar-r wanita, Al-Mawardi mengatakan,
"Khitan mempunyai clua waktu, yaitu waktu
wajib dan waktu sunnah. \il/aktu wajib adalah

ketika baligh, dan waktu sunnah adalah
sebelumnya. Dan, waktu ikhtiyar (pilihan)
adalah pada hari ketujuh dari kelahiran.
Dianjurkan untuk tidak menunda khitan
melewati waktu yang disunnahkan" (AI-Fath:
l0l34Z). Adapun pelaksanaan khitan
hendaknya ditangani oleh dokter, bidan atau

perawat yang berpengalaman, karena
merekalah yang lebih berkompeten dalam
masalah inr. Wallahu a'lam. Ikhwah fillah,
sudahkah putri Anda dikhitan? (Muhammad
Albani)
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akan memberi salam kepadanya.' "Maka aku

sujud kepada-Nya karena rasa syukur.
(HR. Ahmad, Hakim dan Al Baihaqi).

Dalam riwayat Abu Dawud dari Amir bin
Sa'ad dari ayahnya berkata: kami bepergian
bersama Rasullah M dari Makkah menuju
Madinah ketika sampai dekat Ghazwara beliau
berhenti kemudian mengangkat tangannya
sejenak berdo'a kepada Allah lalu beliau
bersujud lama sekali, lalu beliau mengangkat
kepalanya lalu bersujud lagi hingga tiga kali.
Kemudian beliau berkata:

'Aku meminta kepada
Allah agar umatku diberi
syafa'at, maka Allah
mengabulkan untuk
sepertiga umatku, lalu aku
bersujud syukur kepada-Nya.
Kemudian aku mengangkat
kepalaku dan berdoa untuk
umatku dan Allah
mengabulkan sepertiga lagi,
lalu aku bersujud syukur
kepada-Nya. Kemudian aku
mengangkat kepalaku dan
berdo'a lagi maka Allah
mengabulkan memberi
syafaat rrnruk sepertiga
ulnatkLl yang tersisa, lalu
nkupr-rn bersujr-rd mcnsyrrkuriny:r

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa

sujud syukur termasuk petunjuk Rasulullah s
ketika mendapatkan nikmat yang baru (nikmat
yang sangat besar dari nikmat yang lain) atau
ketika tercegah dari musibah yang besar. Para

salafus shalihpun juga memberikan teladannya
kepada kita. Contohnya adalah sujudnya Abu
Bakar As Shiddiq ketika melihat pembunuh
Musailamah Al Kadzab (nabi palsu) datang,
begitu pula sujudnya Ali +5 ketika
mendapatkan Dzutsadniyah dari sekte
Khawarij terbunuh. Begitu pula Ka'ab bin Malik
juga melakukan sujud karena bersyukur kepada
Allah ketika diberi kabar gembira bahwa Allah
menerima taubatnya.

Kapan dikerjakan?

Dalam beberapa hadits ian atsar disebutkan
bahwa Rasulullah S dan para sahabat
melakukan sujud syukur adalah pada waktu-
waktu tertentu, yaitu ketika mendapatkan
nikmat baru yang menggembirakan hati atau
terhindar dari musibahyangbesar. Jadi maksud

mendapatkan kenikmatan disini ada
batasannya, yaitu kedka mendapat nikmat besar

bukan setiap nikmat. S6bagaimana yang
dikerjakan . oleh
Rasulullah ffi, beliaubaru
'melakukan sujud syukur
ketika sampai kabar yang

menggembir,akan beliau.

Jika setiap nikmat
disyariatkan melakukan
sujud syukur, berapa kali
sehari sujud yarig akan
kita kerjakan karena
hampir setiap detik Allah
memberikan karunia
nikmatnya kepada kita.

Sedangkan melazimi
sujud syukur setiap
setelah shalat fardlu
adalah tidak ada
tuntunannya dnri
R:rsultrllal-r .g? cl:'rr-r par:r

salafus shaleh. Karena itulah meski scbtrgitrn

r,rlama' Hanafiyal-r mengatnkan bahwa sujud
syukur makruh namun mayoritas mereka tetap
mengatakan hukumnya sunah asalkan tidak
dilakukan setelah shalat fardlu. Demikian pula
jika sujud syukur tersebut selalu dikerjakan seriap

selesai mengerjakan shalat Witir atau setelah
shalat Dhuha, semuanya tidak memiliki dalil
yang bisa dijadikan sebagai landasan. Dan
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk
Rasulullah M,. Wallahu a'Iam bisshawab.
(Abu Hanan)
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LEBIH HEBATDARI
TANGAN ROBOT

Sa:rt kecil dulu, rnungkin kita sangat
terpesona dengan kekuatan robot. B:'rhkan
mungkin saj:r kita pernah memirrpikan,
se:rndainy:'r saja tangan kita bisa seperti tL'rngan

robot yang ktrat dan tak akan terluka. Namun
yang tidak kita sadari waktu itr,r adalah bahw:r

rernyata rancangan tangan kita jauh lebih
canggih daripad:r tangan robot.

Mau tahu kecanggihannya?

Kitii tentu saclar, bahwa manusia telah
diciptakan rlcngan wujud yang sempurna.
Begitu puler dcngan mekanisr.r.re tangan kita.
All:rl-r mcnclesain tangan manusia agar bisa

digunakan untuk bcrbagai keperluan. Thngan
rnanusia bis:r cligtrnakan untuk melakukan
pekerjiran yang membutuhkan tenaga kuat,
sekaligus bisa melakukan pekerjaan halus yang

nyaris tidzrk bertcn:rga.

Dengan tangan yang kita miliki, kita bisa

mengangkat barbel, sebongkah batu atau
sekarung beras. Pada saat yang sama kita bisa

mcmbelai seorang anak dengan lembut tanpa
rnclrrkrrinyl, rncn)cglng tclrrr tilnpir
rlcnrcclrlrkirr-urvll, rrtlru nrcn)ctik [rrrngl tlt.tIrr
rncruslk 1.,lh,rnn),1. Trngun yung tcrkcpirl tlirprtr

nrcnrLrkrrl .lcngan [.rrktrlun scbcrlt 45 kg.

Scbiiliknya, niclalrri ihtr jlri tlan jari tcltnrjuk,
tilng:I1 kitir jtrg:i clapirt nicrtrsakirn sel're lai kcrtas

berketcbalan seperseptrluh milimeter.

Kcdua jenis pekerjaan tersebut jel:is
memerlukan kekuatan tangan yang bcrbcd:r.
Hebatnya, kita tak perlr,r berpikir clan
menghitung berapa tenaga yang ak:in kit:r
siapkan trntuk melakukan semua pekerjazrn

tcrsebut. Kita tak pemah berkata, "Sckarmg saya

lvndak memungut sehelai kertas. Saya akan
mmeraplumfu:kturtan sebesar 500 g. Seknrang say
akan mengangkat sccmber air. Saya akan
runeraplcnkrl<uattmsebesar 40 kg. " Kita bahkan
tid:rk pernah rep()t-repot memikirkannya.

Alasannya adalah tangan manusia
dirancang untuk melakukan semua tindakan
irri secara hersanraan. Tangan diciptakan
sekaligus deng:rn keseluruhan fungsi dan
keseluruhan rancangan terkaitnya.

Semua jari tangan rnemiliki panjang, letak,
dan kesesr.raian yang pas satu sama lain.
Contohnya, kekuatan kepalan yang.dibentuk
tangan dengan ibu jari normal itu lebih besar

daripada kekuatan kepalan yang dibentuk
tangan dengan ibu jari pendek. Ketika
ntemungut jarurn dari lantai, kita menggunakan

kuku maupun jari. Permukaan kasar pada ujung
jari dan kuku membzrntu kita memungut benda

kecil. Keistimewaan khusus tangan lainnya
adalah tangan tidak pernah kelelahan.

Dunia kedokteran dan ihnu pengetahuan

bersusah-payah berusaha membuat tangan
tiruan. Sejauh ini, tangan-tangan robot yang

dihasilkan memiliki kekuatan yang sama

dengan tangan manusia, tetapi tidak memiliki
kepekaan sentuhan, kesempumaan daya gerak,

rlan kcmar-npuan melaktrkan bcragam
pckcrjairn.

Ilrur1,11li l.uklr sctujtr kitl ti.lak lrisrr nrcnrbrurt

tirngiur |olrot yang nrcnriliki fungsi tirnglrn
lengka1,. Lrsir.rytrr Hans J. Schr.reebcli yang

mcrancang tirngilr rohot, y:rng clike ntrl sebirgal

"Tangan Karlsrr,rhe ", nlcnyatakan bahwa
semakin lama di:r membuat tangan robot,
semakin dia mengagurni tangan manusia. Dia
menambahkan bahwa masih perh,r waktu lama
sampai kita dapnt membuat tangan robclt yang

rnampu melakukan sejurnlah kecil saja
pekerjaan yang dapat dilakukan tangan
manusia.

Allah rnerancang tangan sebagai alat tubuh
khusus bagi manusia. Dengan segala bagiannya,

tangan manusia memperlihatkan
kesempurnaan dan keunikan mahakarya
ciptaan Allah. (\7isnu)



Ibnul Qayryim dalam kitabnya al-Jawaabul
Kaafi menyebutkan salah satu karakter para

shahabat @7, "Barangsiapa memerhatikan
keadaan para sahabat W, niscaya
mendapatkan bahwa mereka "fii ghayatil amal
nra' a gllal atil khtuf ', berada dalam puncak amal,

namun juga berada dalam puncak takut kepada

Allah." Maka bandingkanlah dengan kondisi
rata-rata kaum muslimin, yangminimalis dalam

beramal shalih, namun terlalu percaya diri dan
merasa paling aman dari siksa.

Mereka yang berada dalam puncak amal

Siapakah yang meragukan Umar bin
Khathab eF . Allah telah menjadikan hati dan
lisannya benar. Setan pun lari setiap kali
berpapasan dengannya, dan beliau termasuk
salah satu shahabat yang dijanjikan masuk

Jannah.

Pun begitu, beliau khawatir jikalau dirinya
termasuk satu di antara deretan nama orang-
orang munafik yang telah diberitahukan Nabi
$$ kepada Hudzaifah bin Yaman. Karenanya,
beliau bertanya kepada Hudzaifah €5 , 'Aku
bersumpah kepada Allah, apakah Rasulullah
menyebut namaku dalam deretan nama-nama
munafiqun y ang beliau sampaikan kepadamu? "
Hudzaifah menjawab, "Tidak, dan aku tidak

mau lagi menyebutkan seorangpun bersih dari
kemunafikan setelahmu."

Siapa pula yang tidak mengenal shahabat
agung Abdullah bin Mas'ud 45 . Tentang
keutamaannya disebutkan oleh Nabi,
"Sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud
lebih berat timbangannya di sisi Allah dari pada

gunung Uhud." Beliau terhitung sebagai ulama

di kalangan sahabat, beliau memahami semua

ayat al-Qur'an di mana turun dan dalam hal
apa ayat itu turun. Pun begitu, beliau takut
tergelincir ke clalan.r fitnah clan rasa ujub. Suatu
siiat beliau keluar drrri sr.ratr-r m:rjlis. Lalu or:u-rg-

orang mengikuti beliau cli belakang sebag:ri

penghormatan. Lalu beliau bertanya, 'Adakah
kalian memiliki keperluan sehingga
mengikutiku?" Mereka menjawab," Tidak ada,

kami hanya ingin berjalan bersama Anda."
Beliau berkata, "Kembalilah kalian,
sesungguhnya yang demikian ini menyebabkan
hina bagi yang mengikuti dan bisa mengundang
fitnah (ujub) bagi yang diikuti."

Ketika orang-orang memuji dan
menyanjung beliau berlebihan, beliau berkata,

"Seandainya kalian mengetahui apa yang ada

pada diriku sebagaimana yang aku ketahui
tentang diriku, niscaya akan kalian taburkan
tanah di kepalaku." Begitulah karakter ulama.

E 
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Memandang kesalahan yang pemah dilakukan,
maupun celah kekurangannya dalam menjalani
perintah sebagai sesuatu yang besar. Karena
mereka. tahu ilmu, paham konsekuensi, dan
mengerti.tentang pertanggungjawaban manusia

kelak di akhirat. Allahberfirman,
" Seswrgulury a yng takut kepaAa Allah di attar a
hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama."
(QS. Fathir 28)

Inilah karakter rata-rata para sahabat,
mereka takut dosa, sekecil apapun itu.
Sebagaimana digambarkan oleh Anas bln Malik
gF tatkala beliau membandingkan generasi

sahabat dengan generasi setelahnya,

t ,/
. e \t

:)LD di F:Jl dr,

" S awtggulv^ry a la)im nwgerj al<nn suatu perh.&ran

yng dalnn pandangan kalian lebih ringan dnri
sehelai rambut, padahalkrnni (para sahabat) di

zanrmNabiffi asebagaidasaymg

membhtas akan " (HR. Bukhari)

Di manakah Posisi Kita?

Setelah melihat generasi percontohan,
marilah kita tengok diri kita hari ini, Sudah
miripkah keadaan mereka dengan apa yang kita
rasakan dan alami? Di manakah posisi kita di
antara dua karakter yang disebutkan juga oleh
sahabat Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya orang
mukmin melihat dosa-dosanya laksana duduk
di kaki gunung sehingga takut terkena
reruntuhannya. Sedangkan orang fajir
memandang dosa-dosanya seperti lalat yang

hinggap di hidungnya, lalu dengan mudah
dihalau begini (beliau memeragakan dengan
tangannya)."

Gntang dosa, berapa banyak yang telah kita
lakukan? Di antara sekian banyak itu,

seberapakah yang masih kita ingat? Di antara
yang kita ingat, seberapakah yang telah kita
sesali dan kita komitmen untuk tidak
mengulangi?

Sekarang, barometer telah berubah drastis.

Seseorang sudah cukup dianggapmilitan ketika
hendak melakukan sesuatu ia bertanya, "Ini
termasuk dosa ataukah tidak?" Padahal,
pertanyaan seperti ini biasanya muncul"dari jiwa
yang ingin mencicipi dosa, dan mau agar orang
lain memberi permakluman kepadanya. Jikp
dilawab., "Tidak", maka ia akan terus
melakukannya meskipun yang ia lakukan tidak
ada manfaatnya, terutama jika sesuatu itu
menjadi hobi dan kesukaahnya. Jika
jawabannya, "Dosa", ia tak akanberhenti untuk
bertanya, "Dosanya kecil ataukah beshr?"

Bisa ditebak, kemana larinya pertanyaan ini.

Jika jawabannya, "Dosa kecil", ia kan
meremehkan dan meminta permaklumannya.

Thpibagaimana jika temyata jawabannya, "Dosa

besar?" Apakah Anda menyangka ia akan
berhenti dan menerima? Tidak. Ia masih akan
mengejar dengan pertanyaan berikutnya, "Gpi
bukan termasuk syirik kan? Masih berpeluang
diampuni Allah kan?" Begitulah, ia memandang
dosa laksana lalat yang hinggap di batang
hidungnya, dengan mudah ia bisa
menghalaunya. Padahal, urusannya tidak
segampang itu. Dosa kecil jika disertai
peremehan dan terus menerus dilakukan, maka

berubah menjadi dosa besar, sehingga di antara
salaf berkata, "Tiada istilah dosa kecil bila
dilakukan terus menerus, dan tiada istilah dosa

besar jika diakhiri dengan taubat. "

Sudah selayaknya kita mendekatkan
karakter kita dengan para sahabat, yang berada

dalam puncak amal, namun rasa takutnya
mencapai puncak. Jangan sampai justru
berkebalikan, berada dalam amal minimal,
namun merasa di titik paling aman. Wallahul
rru,Lsta'ant. (Abu Umar A)

"€JL,^'l'jli
r at

LAi:iJ t5
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"Ya Allah, jadikanlah aku kaya dengan ilmu,
hiasailah diriku deng,an kelemahlembutan, muliakan aku

dengan takwa dan perbaguslah diriku dengan kesehatan."
(Ad Dailami)
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Di jaman yang serba canggih ini, selain
banyak kemudahan dan kepraktisan ternyata
tidak sedikit pula ancaman terhadap kesehatan.

Hal itu diakibatkan oleh ketidak seimbangan
olah fisik dan olah otak. Perilaku yang tidak
seimbang tersebut ternyata banyak diikuti
dengan munculnya beberapa penyakit. Dan
salah satu pemidunya adalah kurangnya
aktivitas fisik. Sehingga dalam menejemen
kesehatan selalu disarankan untuk berolahraga
secara teratur.

Olah raga merupakan kegiatan
mengaktifkan fungsi organ tubuh agar bekerja
secara optimal, efektif dan mampu untuk
membuirng sisa-sisa metabolisrne tubuh. Sebab,

sisa metabolisme yang menumpuk, jika
berlebihan akan mengganggu kerja organ itu
sendiri.

Namun, beberapa jenis olahraga yang tidak
dilakukan dengan cara yang benar justru akan
berakibat tidak baik. Bukannya kebugaran dan
fitalitas yang didapat, tapi malah pegal-pegal
atau bahkan cidera. Untuk menghindari hal.
hal yang tidak diinginkan tersebut bisa dengan
pemanasan (wanning up) dan pendingin an (c.utl-

ing dnwn) sebelumdan sesudah latihan inti.

Wanning up f ungsinya unruk mempersiapkan
sistem jantung dan pernafasan, otot, sendi,
ligamen, menaikkan temperatur tubuh,
memperlancar aliran darah untuk
meningkatkan kecepatan kontraksi dan

it?
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Malah

relaksasi otot, memberikan oksrgenlebih banyak
sehingga organ-organ dapat bekerja
efisien.Kesemuanya itu dalam rangka
menghadapi beban berat agar tidak kaget.
Warming up aktif misalnya:berlari-lari, jongkok
bangun, senam dan lain-lain, sedangk an wdrm-
ing up pasif adalah dengan mandi air hangat.

Thhapannya terdiri dari Stretclng atau
peregangan untuk mendapatkan kelenturan/
fleksibilitas. Stretcing yang benar dilakukan
dengan meregangkan otot perlahan-lahan
sampai maksimum sekitar 30 detik .

Sedangkan co oling down, gerakannya sama

seperti warming up tetapi lebih singkat. Hal ini
sering dilupakan. Padahal aktivitas yang
langsung berhenti mendadak, suplai darah akan
berkurang secara mendadak dan
dikhawatirkan pasokan ke otak kurang.
Sehingga dalam keadaan ekstrim dapat
mengakibatkan lemas, pusing bahkan pingsan.

Darah di otot-otot juga akan berhenti lama di
sehingga aliran darah baliknya kurang lancar.

Akibatnya timbunan asamlaktat (dzat pemicu
rasa lelah) semakin banyak.

Mudah-mudahan dengan mempraktekkan
ini sebelum dan sesudah olah raga dapat
membuat badan menjadi lebih sehat. Bukan
malah tambah sakit dan pegal.

:dr. Abu Farros



PANCARAN CNTTRYN IMAN
Sungguh, ada sinergi

antara kesada r an (y a4zhah)

dengan tekad yang kuat
(azzam) dalam iman.
Dimana kekuatan tekad
untuk berjalan menuju ar-

Rahman 'akan selalu
sebanding dengan tingkat
kesadaran iman yang kita
punya. Sedang tindakan kita
untuk bersiap-siap pun akan

selalu sejalan dengan tingkat azzan, tekadkita.
Sehingga, gabungan keduanya akan

menuntun kita untuk fokus, sekaligus cermat.

Fokus adalah selalu melihat tujuan akhir dan
tidak tergoda untuk menoleh ke kanan dan

ke kiri, sedang cermat adalah ketelitian untuk
memilih dan memerhatikan apa yang boleh dan

apa yang tidak, mana yang harus diambil dan
mana yang harus ditinggalkan, juga peduli
antara kesesuaian hasil dengan energi yang

terpakai, sekaligus perhitungan skala
prioritasnya.

Thpi lihatlah, betapa kacau dunia kita, kinil
Kekacauan yang membuat pilihan hidup
beriman menjadi sulit, sekaligr,rs pahit. Banyak

cli antara kita yang kcr-nudian r.ncnjadi bir-rgung

menentukan sikap. Terornbzrng-trmbing
gelombang pemikiran rrenyesatkan yang

mengepung hampir seluruh alam sadar. Kita
limbung diterjang badail

Kita harus tahu, betapa beratnya menjaga

kesadaran iman, bahkan setelah kita sempat

merasai setitik manisnya. Padahal kesadaran

inilah penjaga jiwa dari kelalaian dan
keterlenaan. Yang juga akan memberi kita
energi untuk menempuh perjalanan ibadah,

membawa seluruh diri kita, hidup mati, jiwa

raga kepada Allah, Sang Empunya seluruh
semesta.

Maka, tak sekedar akal, kita juga butuh
bashirah. Pancaran cahaya iman dalam hati
yang akan membantu kita menerima dan
memahami informasi para rasul tentang hakikat
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kehidupan ini. Menjadikan kita
mudah mencerna logika iman
beserta petunjuk-petunjuknya,
yang sejatinya bertebar.an di
seluruh penjuru jagad raya.
' Bashirah inilah yang

menyadarkan kita akan makna
nama-nama dan sifat-sifat Allah
yang indah, terpuji, dan tinggi.
Bahwa setiap nama dan sifat-Nya
menunjukkan kesempurnaan

tiada tara, di luar jangkauan akal. Ia juga akan

membimbing kita memaharni kedudukan
perintah dan.laranganNya, juga janji dan
ancamanNya. Bahwa Allah sanght berkuasa

sekaligus sempurna. Tidak ada yang batil dan

sia-sia-dalam setiap ciptaan dan tindakan.Nya.
Bahsirahini akan membebaskan kita dari

kebingungan, kesamaran, dan keraguan. Kita
menjadi mudah, insyaallah, untuk memahami

realita hidup dengan standar ganda dunia
akhirat yang sering tidak sejalan. Bahwa
kebenaran tidak selalu menuntut
pembuktiannya di dunia ini, meski ia bisa

menghantarkan keyakinan ke dalam hati.
Dengan bashirah iman, tidaklah sulit

untuk memcrcayai biihwa Allah mengetahui
jalannya seekor semut hitam di atas batu hitam
pada rnalarn gelap kelam dan ditimpa hujan,

Bahwa Allah mendengar berbagi suara riuh
rendah dalam bermacam bahasa, ucapan, dan

sejuta permintaan. Allahu Akbar!
Bashirah ini akan menuntun kita untuk

pasrah dan menyerah kepada wahyu Allah, dan

patuh kepada. kebenarannya. Menerimanya
tanpa penentangan akal dan hawa nafsu yang

hanya menunjukkan kebodohan dan
keterbatasan makhluk.

Alangkah nikmatnya menjadi hamba yang

beriman, dan alangkah celakanya manusia

kafir yang ingkar. Bashirah ini, mengajarkannya

kepada si empunya. Dan mereka, mudah-
mudahan adalah kitalWallahu a'lam (trias)
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HUKUMAN ATAS DOSA TERANG.TERANGAN
Oleh: Ust. Abu Umar Abdillah

so, 6/ o9,
:Jr; t-"1 c;Jll

Jamaah shalat led
rahimakumullah

Ramadhan telah berlalu. Upaya
kita untuk memakmurkan
Ramadhan juga telah kita tempuh.
Tentu dengan capaian kualitas
maupun kuantitas amal yang
bervariasiantara satu dengan yang
lain. Yang jelas, Allah telah memberi
kemudahan yang banyak, memberi
pahala berlipat, dan menyingkirkan
berbagai kendala utama manusia
untuk melakukan amal shalih.
Betapa kita saksikan kaum
muslimin antusias dalam

menjalankan shaum, shalat,
membaca al-Qur'an dan sedekah.
Maksiat turun secara drastis
dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Sungguh Ramadhan adalah
anugerah yang harus kita syukuri.

Allahu Akbar 3x
Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah

Di sisi lain, kita juga perlu
waspada. Halyang selalu membuat
kita prihatin, namun selalu terulang
daritahun ke tahun. Masjid kembali
sepipasca Ramadhan, lantunan al-
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Qur'an nyaris tak terdengar lagi,
dan berganti dengan ramainya
tempat maksiat, pesta pora dan
nyanyian-nyanyian yang melenakan
jiwa. Para pengumbar nafsu seakan
srigala yang dilepas dari
kandangnya, lalu menemukan
mangsa yang membangkitkan
seleranya. Pagelaran maksiat
kembali dipertontonkan di
keramaian, rasa malupun kembali
ditanggalkan. Na'udzubillah min
dzalik. Kita tidak tahu, masihkah TV
kita kembali menyiarkan tayangan-
tayangan yang mengandung unsur
haram ataukah justru menjadi liar
dan sekedar mengikuti selera
pasar. Yang lebih tragis, ketika
kemaksiatan dihadirkan dalam
bentuk lelucon, sehingga kepekaan
masyarakat terhadap dosa dan
kemungkaran menjadi tumpul.
Ambil contoh, tayangan yang
menampilkan laki-laki yang
berlagak atau berperangai layaknya
perempuan. Seakan ini menjadi
jurus unggulan dalam tayangan
komedidan lawakan. Belumkah kita
dengan hadits Nabiffi,
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Dari lbnu Abbas €9 berkata,
"Rasulullah n melaknat laki-laki
yang berlagak seperti wanita dan

wanita yang berlagak seperti laki-
laki." (HR.Trimidzi, beliau
mengatakan hadits ini hasan
shahih)

Bagaimana kemungkaran
seperti ini naik derajatnya menjadi
hiburan yang dipertontonkan di
hadapan semua kalangan?

Belum lagitradisi pacaran yang
masih menjadi tema unggulan
sinetron-sinetron dan film. Bahkan
yang terang - terangan mem-
publikasikan kumpul kebo dan
hubungan sesama jenis. Yang
seperti ini, seringkali diper-
tontonkan di hadapan masyarakat
dari semua kalangan. La haula
walaa quwwata illa billah.

Jamaah ledul Fithri
rahimakumullah,

Tidak sama kemaksiatan yang
dilakukan tatkala sembunyi-
sembunyi, dengan kemaksiatan
yang dipeftontonkan dihadapan ke-
ramaian. Dosa yang dilakukan
secara terang-terangan lebih besar
dosanya bagi pelakunya, sekaligus
lebih buruk pengaruhnya bagi
masyarakat.

Peftama, orang yang melakukan
dosa terang-terangan berarti
menjadi pelopor keburukan,
sehingga dia menanggung dosa
setiap orang yang mengikutinya.
Nabi ffi bersabda,
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"Barangsiapa yang mem7elo7ori
suatu jalan keburukan, lalu ditiru
orang lain setelahnya, maka ditulis
baginya setiap dosa orang Yang
mengikutinya, tanPa mengurangi
dosa orang yang mengikutinya."
(HR. Muslim)

Tinggal menghitung, jika
seseorang mengajarkan budaya
pergaulan bebas di TV, lalu sejuta
orang yang menyaksikan
terinspirasi untuk melakukan hal
yang sama, maka orang yang
memberi contoh menanggung dosa
sejuta orang Yang mengikutinya.
Begitupula untuk dosa-dosa Yang
lainnya.

Kedua, dosa yang dilakukan
dengan terang-terangan, tidak
dimaafkan, peluang untuk beftaubat
juga tipis, dan bahkan Pelakunya
halal untuk diguncing dan
diperbincangkan. Sebagaimana
hadits Nabi ffi,
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"setiap umatku dimaaf kan
(mu'aafa), kecuali orang Yang
te ran g-te ran g an dalam melaku kan
dosa. Dan termasuk dianggaP
terang-terangan melakukan dosa
ketika seseorang berbuat dosa di
waktu malam, lalu aibnYa ditutuP
oleh Allah, lalu pagi harinya dia
be rce rita, " (H R Bukhari)

Al-Kirmani'iui5 menjelaskan
hadits tersebut'bahwa, "Setiap or-
ang dari umat ini diamPuni dosanYa
dan tidak disiksa karenanYa,
kecuali or:ang f asik yang
memamerkan dosanya."

Sementara lbnu Hajar al-
Asqalani dalam Fathul Bari
menjelaskan dari sisi Yang lain.
Beliau berkata, "Setiap umat initak
boleh digunjing, kecuali orang yang
terang-terangan dalam melakukan
dosa. Hal senada diuangkaPkan
pula oleh lmam an-Nawawi. Maka
perhatikanlah, ketika seseorang
menceritakan dosa kePada satu
orang sekedar untuk memamerkan
dosanya, bukan untuk mencari
solusi atau bertanya tentang hukum,

maka dia dianggaP terang-
terangan dalam melakukan dosa,
sehingga tidak dimaafkan. Lalu
bagaimana dengan dosa Yang
dipamerkan dalam skala besar?
Dipertontonkan di hadaPan ribuan

bahkan jutaan orang?

Ketiga, orang yang me-
mamerkan dosa berarti telah
bergabung dalam Partai setan,
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bahkan menjadi juru kampanye,
atau team suksesnya. Karena dosa
adalah misi setan, sedangkan
mereka mempromosikannya di
hadapan banyak orang. Padahal,
setan hanya akan menyeru para
pengikutnya menuju neraka. Allah
berfirman,
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" s"', u n I g, h nya'ry"n", itr' adat ah
musuh bagimu, maka anggaplah
ia musuh (mu), karena
sesungguhnya syaitan-syaitan itu
hanya mengajak golongannya
supaya mereka menjadi penghuni
neraka yang menyala-nyala."
(QS. Fathir;6)

Keempat, Orang yang
melakukan dosa terang-terangan
berarti telah kehilangan rasa
malunya. Padahal rasa malu adalah
pencegah dosa, barangsiapa yang
telanjang dari rasa malu, maka tak
ada penghalang baginya untuk
melakukan dosa dan berbuat
sesukanya. Karena itulah Nabi ffi
bersabda,
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"Sesungguhnya di antara yang
didapatkan manusia dari perkataan
para Nabi adalah, apabila kamu

tidak memiliki rasa malu, maka
berbuatlah sesukamu."(H R Bukhari)

Nabi juga mengabarkan bahwa
antara rasa ma.lu dan iman ibarat
satu kait, jika yang satu hilang, maka
hilanglah yang lain. Maka, keimanan
orang yang melakukan dosa
dengan terang-terangan berada di
ujung tanduk.

Masih ada lagi sisi buruk dosa
yang dilakukan terang-terangan.
lbnu Bathal {:5 menyebutkan
bahwa orang yang melakukannya
dianggap melecehkan hak Allah,
Rasul-Nya, juga orang-orang
mukmin yang shalih. Dia dianggap
melecehkan hak Allah dan Rasul-
Nya, karena dengan sengaja ia
melanggar larangan Allah dan
Rasul-Nya, lalu dipertontonkan di
hadapan orang-orang. Jelas ini
merupakan pelecehan terhadap
Dzal yang memberi aturan.
Bayangkan saja jika ada karyawan
yang dengan terang-terangan
melakukan pelanggaran dan
dipamerkan di hadapan karyawan
yang lain, dan juga atasan yang
membuat aturan, jelas ini
merupakan pelecehan. Namun
kesalahan ini tidak sebanding jika
dibandingkan dengan pelecehan
manusia terhadap hak Allah
Subhanahu wa Ta'ala.

Begitu lah, dosa terangterangan
adalah pelecehan terhadap hakAl-
lah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana
alurnya sehingga orang yang
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melakukan dosa terang-terangan
dianggap melecehkan hak orang-
orang mukmin yang beriman?

Tentu mereka tahu, bahwa orang
mukmin yang paling lemahpun tidak
rela dosa itu dipamerkan di
hadapan matanya, dan tentu
mereka tahu, bahwa orang mukmin
tak akan membiarkan kemungkaran
itu. Nabi ffi telah memberikan
perintah kepada umatnya yang
beriman,
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"Barangsiapa yang melihat
kemungkaran, maka hendaknlah
mengubah dengan tangannya, jika
tidak mampu, ubahlah dengan
lisannya, dan jika tidak mampu,
ubahlah dengan hatinya. lnilah
selemah-lemah iman." (HR. Mus-
lim)

Maka, ketika para pendosa itu
memamerkan dosa, seakan tidak
menghi rau kan keberadaan orang-
orang mukmin. lnilah yang disebut
pelecehan terhadap hak orang-or-
ang yang beriman.

Dalam kondisi di mana
kemungkaran dipertontonkan,
menjadi kewajiban bagi setiap
mukmin untuk mencegahnya. Jika
tidak, semua akan turut kena
getahnya. Allah berfirman,
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"Dan peliharalah dirimu daripada
siksaan yang tidaK khusus
menimpa orang-orang yang
zhalim saja di antara kamu. Dan
ketahuilah bahwaAllah amat keras
siksaan-Nya." (QS. al-Anfal 25)

Ayat ini jelas menunjukkan,
bahwa bencana tidak hanya
menimpa orang yang zhalim saja,
tapi juga orang shalih di sekitarnya
apabila mereka membiarkan
kezhaliman itu terjadi. Karena or-
ang-orang shalih seakan berada
satu bahtera dengan orang-orang
yang berbuat mungkar. Jika mereka
membiarkan orang-orang zhalim itu
berbua! mungkar, itu seperti
penumpang yang membiarkan
penumpang lain melobangi kapal.
Makatatkala kapalbocor, air masuk
dan menenggelamkan kapal, tentu
yang tenggelam bukan hanya yang
melobangi kapal saja, tapi semua
akan ikut hanyut.

Jadi, siapa bilang dosa yang
mereka lakukan tidak mengganggu
orang lain? tidak merugikan orang
lain?

Secara lebih khusus, Nabi ffi
menyebutkan dosa yang apabila
telah terang-terangan dilakukan,
maka bencana akan segera turun.
Beliau ffi bersabda,



"Tiada merebak riba dan zina pada
suatu kaum, melainkan pertanda
mereka telah merelakan diri
mereka untuk menerima hukuman
dari Allah Azza wa Jalla. (HR
Ahmad).

Hukuman itu bisa berupa
bencana alam seperti gempa,
banjir, angin yang dahsyat. Bisa
juga berupa mewabahnya penyakit
baru yang sulit diantisipasi.
Sebagaimana dikabarkan juga
oleh Nabiffi,
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"Tidaklah,",r"b"n' p"rOuata,
kotor ditengah suatu kaum, hingga
mereka terang - terangan
dengannya, melainkan akan
menimpa atas mereka tha'un dan
penyakit-penyakit yang belum
pernah dialami oleh orang-orang
sebelum mereka." (HR lbnu Majah).

Allahu Akbar 3x

Jamaah shalat led
rahimakumullah

Sungguh, jika kita jujur dan peka,
niscaya akan membenarkan hadits

ini, sekaligus mengakui, bahwa
musibah yang berkali-kali mendera
bangsa ini lantaran kemaksiatan
masih merajai dan mendominasi.
Ada solusi yang harus ditempuh
untuk mencegah musibah dan
bencana, yakni dengan mencegah
kemungkaran yang dilakukan
secara terang-terangan. Berdoa
saja tidak cukup, bahkan dalam
kondisi seperti. itu, tanpa diiringi
amar ma'ruf nahi mungkar, doa or-
ang yang paling shalih sekqlipun tak
mampu menghentikan bencana.
Nabi g; bersabda,
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Demi yang jiwaku ada di
tangannya, hendaknya kamu
mengajak yang ma'ruf dan
mencegah yang mungkar, atau
kalau tidak, Allah akan
menimpakan atas kalian bencana,
kemudian kalian berdoa namun
tidak dikabulkan." (HR Tirmidzi)

Semoga Allah menjauhkan kita
dari dosa yang tersembunyi
maupun yang terang-terangan.
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Sudahhah putra-putri andd dikhitan?
Penulis buku ini mengajak kita menyelami hikmah dan keajaiban di balik

syariat khitan. Pendapat para ulama dari sudut pandang syariat; juga
pendapat dan penemuan para ahli dari sudut pandang kedokteran

tentang manfaat khitan bagi kesehatan dan keharmonisan hubungan
suami-istri dipaparkan dalam buku ini.

Dengan analisa yang cermat lagi obyektif dalam mengkaji kedua sudut
pandang tersebut, penulis mampu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan
menakjubkan; memberi informasi penting bagi yang minim pengetahuan;

sekaligus menjawab tuntas berbagai kontroversi (pro dan kontra)
seputar khitan, baik khitan pria dan terutama khitan wanita, yang ramai

diperbincangkan

"Khitan merupakan tindakan yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya
kanker ganas." (Profesor Cowdry Peneliti dari London) lnggris)

Khitan bukan tradisi biasa,

tapi syariat yang luar biasa...!!
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Bila Anda tengah dipusingkan dengan ulah anak Anda yang suka
membangkang dan berbohong, buku ini layak memandu Anda

meluruskan dan mengarahkannya. Sedangkan bila Anda sedang
bahagia lantaran anak Anda mudah diatur dan tidak suha berbohong,
buku ini juga cocok membantu Anda mencegah pembangkangan dan
kebohongan anak sedini mungkin. Demikian pula bagi para pendidik

yang sedang menunaikan tugas mulia, buku ini sangat tepat jadi
panduan untuk mencetak anak-anak berakhlaq emas. Sehingga,

Anda semua berhak mengatakan, "Anakku tak suka membangkang,
anakku tak suka bohong ...!"
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